
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Компютърни игри 

Код:  MCSTg01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове на седмица: 

Л- 2 ч., ЛУ – 2 ч. 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОРИ: 
проф. д-р инж. Стоян Малешков, Технически университет – София, Факултет компютърни 

системи и управление (ФКСУ), Катедра Програмиране и компютърни технологии (ПКТ), тел.: 

965-2052, e-mail: maleshkov@tu-sofia.bg;  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  

Задължителна дисциплина за редовните студенти, обучавана за получаването на  

образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност Компютърни системи и 

технологии (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен 

мениджмънт, ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на курса е изучаването на принципите и методите за реализация на компютърни игри и 

приложението им за решаване на задачи за създаване на game engine и реализиране на напълно 

завършени компютърни игри. Формират се знания и умения за използване на съвременни 

технологии при решаване на конкретни проблеми.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Курсът по Компютърни игри формира основни знания за методите за създаване на компютърни 

игри и основните концепции при създаването на различни жанрове компютърни игри. Курсът 

формира и основните познания нужни при проектирането на сюжета, героите, предметите, 

виртуалния свят, взаимодействията на играча и показва най-добрите практики при създаването 

на компютърни игри. Създават се умения за графична обработка чрез проектиране и 

програмиране на собствена игра с графичната библиотека OpenGL. По този начин се създават 

предпоставки за многостранна реализация на студените в специализираната област за създаване 

на компютърни игри. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са базови познания по висша математика и по компютърни 

технологии. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали,  слайдове в електронен формат, компютър 

и мултимедиен прожектор. Лабораторни упражнения, изпълнявани в компютърен учебен клас, 

по времето на които се решават задачи, разработвани по групови задания. Курсова задача, 

обхващаща комплексен проблем, разработвана по индивидуално задание.  На студентите се 

предоставят и помощни учебни материали в електронна форма. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит и проект. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Hearn, D., M. Baker.  Computer Graphics with OpenGL, 4-

th Edition, Prentice-Hall, 2010.  2.  Hughes, Andries van Dam, Morgan McGuire and David F. Sklar. 

Computer Graphics: Principle and Practice, 3-rd Edition, Addison Wesley, 2013. 3.  Angel E., Interactive 

Computer Graphics – A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL, 6-th Edition, Addison Wesley, 

2011. 4.  A. Nischwity, M. Fischer, P. Haberäcker, G. Socher, Computergrafik und Bildverarbeitung: 

Band I: Computergrafik, Vieweg+ Tuebner Verlag, Auflage 3, 2011. 5.  М. Wäger, Grafik und Darstellung, 

Galileo Design, Auflage 1, 2010. 6. Watt, A. Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics, 

Addison-Wesley, 1989. 7. Материали, описващи функционалните възможности на 3D Studio Max. (Harper, 

J., Mastering Autodesk 3ds Max 2013, Sybex, 2012.). 8. D. Shreiner, G. Seller, J. Kessenich, Licea-Kane, 

OpenGL Programming Guide, 8-th Edition, Addison Wesley, 2013. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

КОМПЮТЪРНА ГЕОМЕТРИЯ 

Код: МСSТg02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ– 2 часa 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР: 

 

Доц. д-р инж. Димитър Божков, ФКСУ, тел. 088516355, dbb@tu-sofia.bg. 

Технически Университет - София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност "Компютърни системи и технологии" (на немски език)  на 

ФаГИОПМ на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на курса е придобиване на опит и 

умения за реализация на алгоритми и структури данни за решаване на специфично проблеми на 

на изчислителната геометрия. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: методи, алгоритми и структури данни 

за обработка на геометрична информация и свързаните с нея проблеми. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на компютър и мултимедиен 

прожектор. В лабораторните упражнения се решават конкретни задачи от различни области на 

приложение. Всички презентации са публикувани в Интернет. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по дисциплините “Въведение в 

Информатиката“, “ Алгоритми и структури данни”  и „Програмиране”. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Изпит. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Записки от лекциите 

2. de Berg М., М. van Kreveld, М. Overmars, Schwarzkopf; Computational Geometry 

(3. Edition). Springer, 3rd edition, ISBN: 978-3540779735, 2008 

3. Boissonnat J-D., M.Yvinec; Algorithmic Geometrie, Cambridge University Press, 

ISBN: 978-0521565295, 1998 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Надеждни 

разпределени системи 

Код: МСSТg03.1 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа , ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

 

ЛЕКТОР:  
Доц. д-р инж. Ташко Николов (ФTК), тел.: 965 2662, email: tan@tu-sofia.bg, Технически 

Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 

дисциплина за редовни студенти по специалност "Компютърни системи и технологии" (на 

немски език), във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт 

(ФаГИОПМ) на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

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

имат знания и умения за многостранна реализация не само в областта  на комуникационната 

техника, но и  в сфери, които, въпреки че не са непосредствено свързани с традиционните 

компютърни технологии, се основават на знанията, получени по тази специалност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: понятия за методите и техническите 

средства за диагностиката на комуникационните устройства и системи, третиране отказите с 

цел тяхното маскиране, постигане на висока надеждност на устройствата. Особено внимание се 

отделя на методите и техническите средства за изграждане на автоматизирани системи за 

диагностика и отказоустойчивост на широкия спектър от съвременни компютърни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: “Математика”, „Комуникации и мрежи (Техническа информатика II)” и 

“Моделиране”. 

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

презентации.  

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

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Echtle, K. "Fehlertoleranzverfahren" Springer-Verlag, 

Heidelberg, 1990,  Isermann, R. "Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to 

Fault Tolerance", Springer-Verlag, 2005; Николов, Т. „Отказоустойчивост на комуникационни 

мрежи и системи”, Екс-Либрис, София, 2003г., Гиндев Е. Изчислителна надеждност в 

радиоелектрониката. София, “Техника”, 1979, Roy Billinton, Ronald N. Allan, Reliability 

Evaluation of Engineering Systems: Concepts and Techniques , 1992, Springer,  Dietmeyer D.L. 

Logic Design of Digital Systems. Allyn and Bacon, Inc., Boston, 1988,  Hewlett – Packard. HP 3060 

A board test system, N 5952 – 8846, Price Ch., Computer-Based Diagnostic Systems, Springer, 1999 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  учебната 

дисциплината: Системи формални 

езици 

Код:  MCSTg03.2 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2, ЛУ - 2  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  доц. д-р Велко Иванов Илчев, катедра “Компютърни системи и технологии” 

Технически университет - София, филиал Пловдив 

e-mail: iltchev@tu-plovdiv.bg, GSM: 0895-587475 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)”, Факултет по 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет - 

София, образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА са да въведе студентите в теоретичните основи и 

практическите методи при разработването на процесори за естествени езици. Материалът 

обхваща различните методи за морфологичен, лексически, синтактичен и семантичен анализ. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА Основни теми: Морфология: морфология на 

поражданията и морфология на окончанията. Лексика: основни класове лексически единици. 

Синтаксис: видове фрази (съществителни фрази, глаголни фрази, прилагателни фрази, 

обстоятелствени фрази). Контекстно-свободни езици и граматики. Класификация на методите 

за синтактичен анализ. Метод на рекурсивното спускане. Преобразуване на ляворекурсивни 

граматики в Нормална форма на Грейбах. LL(k)-граматики и метод за анализ основан на тях. 

Метод за построяване на LL(1)-таблица на разбора. Граматики с предшествие и методи за 

анализ, основани на тях. Алгоритъм за построяване на таблица на разбора за граматики с 

просто предшествие. LR(k)-граматики и метод за анализ, основан на тях. SLR(1)-метод за 

построяване на таблици на разбора. Атрибутни граматики: представяне посредством насочени, 

ациклични графи; способи за обработка на подкатегоризации; разрешаване на проблема с 

"неограничените зависимости"; граматики с атрибути, описващи отрицание върху части от 

изречението; граматики с атрибути, описващи междуфразови зависимости (long-distance 

dependencies). Структура на лексическата база данни WordNet: вътрешно представяне на 

съществителни, глаголи и прилагателни; представяне на връзки: хипоними, хиперними, 

мероними и холоними; тропоними; синоними. Семантичен анализ: значение на формите of-

genitiv и ’s-genitive; приложение на λ-calculus; обхват на действие на кванторите; семантика на 

дискурсиите. 

ПРЕДПОСТАВКИ Компилатори. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции - с използване на мултимедийни презентации, 

лабораторни упражнения - работа с разработени от преподавателя програмни продукти, 

реализиращи различни методи за морфологичен, лексически, синтактичен и семантичен анализ. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът е писмен. Студентите трябва да 

съставят ръчно таблици на разбора за зададени граматики.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Илчев В., “Ръководство за лабораторни 

упражнения по езикови процесори”, ТУ-София, ISBN: 978-619-167-043-7, 2013. 2. Bird S., Klein 

E. & Loper E., Natural Language Processing with Python, O'Reilly Media, ISBN: 0-596-51649-5, 

2009. 3. Clark A., Fox C. & Lappin S., The Handbook of Computational Linguistics and Natural 

Language Processing, Wiley-Blackwell, ISBN: 1-118-34718-8, 2012. 4. Amanda Stent A. & 

Bangalore S., Natural Language Generation in Interactive Systems, Cambridge University Press, 

ISBN: 1-107-01002-0, 2014. 5. Iltschev V. & Plevnelieva A., Anwendung der LR(k)-Parsingmethode 

bei der syntaktischen Analyse formalisierter Untermengen der deutschen Sprache, Internationale 

wissenschaftlich-technische Konferenz, pp. 273-278, ISSN: 1310-3946, 24-25 November, 2011, TU-

Sofia. 6. http://edu.cs.uni-magdeburg.de/EC/lehre/wintersemester-2012-2013/natuerlichsprachliche-

systeme-i/folien-und-materialien 7. http://wordnet.princeton.edu/wordnet/documentation/ 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Cloud Computing 
Код: МСSТg03.3  Семестър: 1 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни Упражнения 

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

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 
Проф. д-р инж. Пламенка Боровска (ФКСУ), тел.: 965 2524, еmail: pborovska@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема учебна дисциплина 

за студенти от специалност Компютърни Системи и Технологии (на немски език)” на Факултет за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет – София, 

образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА е студентите да изучат една съвременна наука, актуална в 

световен мащаб и да могат да прилагат концепциите, принципите, моделите при облачните 

технологиите за програмиране в разпределени среди за имплементиране за различни услуги и 

приложения като е-наука, е-управление, е-бизнес, и др. и в съответствие със своите потребности и 

интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Облачните изчисления и технологии. Анатомия 

на облачните технологии. Видове облаци. Ресурсно разпределение в облака. Облачни изчисления и бази 

данни. Виртуалните организации. Архитектура на протоколите в разпределени среди. Портали.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Паралелно програмиране, високопроизводителни компютърни системи, структури 

от данни и алгоритми.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на проектор и видеопрезентация, лабораторните 

упражнения завършват с представяне на изходните данни за конкретното задание. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два академични 

часа се дават писмени отговори на 3 задължителни и 5 избираеми въпроса, казуси или задачи (60%) и 

лабораторни упражнения (40%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски език. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Лекционен материал „Облачни изчисления“ - http://cs.tu-sofia.bg/.  

2. П. Боровска, Компютърни системи, Сиела, 2012 г. 

3. П. Боровска, Синтез и анализ на паралелни алгоритми, Сиела 2008 г. 

4. Dan Marinescu, Cloud Computing: Theory and Practice, e-book ISBN: 0124046274, стр. 416, 

септември 2013. 

5. Kevin Jackson , Cody Bunch, OpenStack Cloud Computing Cookbook, 2nd Edition, e-book ISBN: 

978-1-78216-758-7, стр. 396, Packt Publishing 2013.  

6. Google Cloud - https://cloud.google.com/ 

7. Amazon Cloud - https://www.amazon.com/cloud 

8. VMware Cloud Computing http://www.vmware.com/cloud-computing  

9. IBM Cloud Computing - http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бизнес обработка в CRM 

системи  

Код: МСSТg03.4 

 

Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:   
доц. д-р инж. Румяна Илиева (СФ), тел.: 0893690233, е-mail: rilieva@tu-sofia.bg;   

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема учебна 

дисциплина за студенти от специалност "Компютърни системи и технологии"(на немски език) 

на ФаГИОПМ, ОКС “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания по теоретичните 

основи в рамките на  дисциплината, за да придобият: разбиране на централната роля на клиента 

в предприятието, както и ролята на ИТ за анализа и подобряването на връзките с клиентите; 

умения за анализиране на данни за клиентите с методи за извличане на данни.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Източници на данни за анализ на 

взаимоотношенията с клиентите. Организиране и складиране на данните за клиентите. Анализ 

на данните с методи за извличане на данни, включително многомерни методи. Приложения: 

клиент профилиране и точкуване; измерване на удовлетвореността на клиентите; 

препоръчителни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Бази данни, Извличане на данни 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедия и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Предварителен тест, проверочен тест по време 

на семестъра и финален тест; самостоятелен проект 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Linoff, G., M. Berry. Data Mining Techniques: For 

Marketing, Sales, and Customer Relationship Management, 2011; 2.Ilieva, R. G-Cloud Services 

Performance Measurement. ECS Research Conference 2011, University of Westminster, London; 3.Ilieva, 

R., T. Neshkov, L. Dimitrov. Sustainable Approach for Performance Measurement of Mechanical and 

Automated Systems. IRMES 2011; 4.Ilieva, R. eVoting System & Information Modeling Approach. 

CeDEM11, Danube University Krems, Austria; 5.Ilieva, R. eVoting Smart Mapping. CHER-21, v.9 , 

Heron Press, Sofia, 2011; 6.Ilieva, R., S. Bobeva. Small E-Gov Satellite Modeling and Simulation. CHER-

21, v.9 , Heron Press, Sofia, 2011; 7.Deliyska, B., R. Ilieva. Ontology-Based Model of E-Governance. 

Annual of “Informatics” Section, USB, Vol.4, 2011; 8. Bobeva, S., R. Ilieva (2012).  Performance 

Measurement of MEMS Elements for Information Security of G-Cloud Channels. CeDEM12, Krems, 

2012; 9.Ilieva, R. Feasibility Study for Stratospheric GIS Aircraft Mission, IVJMTM, year VII, issue 

3/2013, IDPE, STUME; 10.Ilieva, R. e-Recruitment Public Services Ontological Model, IJSII, IDP, year I, 

issue 1/2013,  STUME, NSTSADP; 11.Ilieva, R., P. Georgieva,  S. Petrova. Brain Data Analysis and 

Management. MMHCPD, LVII IRPC, ISAP, IASHE, UK, 2013; 12.Ilieva, R. Public Policy for Intelligent 

eTransport, eMobility and Smarter Cities. KSI, Vol.6, Num.4, 2013; 13.Илиева, Р. Анализ на системите 

за управление на документооборот и съдържание в България. ЦНИОЕУ, ФНИ, Изд.ТУ–София, 2010 

  

mailto:rilieva@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Техническа логистика I (основи) 
Код: MCSTg04.1 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 час 
Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Марин Георгиев (МФ) , тел.: 9653893 email: mgeor@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София, 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студенти 

от специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)” на Факултета за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ София за образователно-

квалификационната степен „магистър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С обучението по “Техническа логистика I (основи) 

” студентите получават знания по базовите елементи на материални потоци, логистични възли 

и свързването им в мрежи, буферни зони, складова логистика и комисиониране.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните раздели са: елементи на логистични 

системи (транспортен участък, разклонителни и събирателни възли), модели на мрежи и 

материални потоци с графи и матрици; модели на масово обслужване, складиране и 

комисиониране.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания от университетските курсовете по математика и 

теория на вероятностите  

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

диапозитиви, и слайтове. Лабораторни упражнения, изпълнявани по типови задания и с 

компютърни програми.  

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

специално разработен многовариантен тест, обхващащ всички теми от преподавания материал 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лекционни материали 

2. Arnold, D., Furmans,K. Materialfluss in Logistiksystemen, Springer Verlag 2010;  

3.Gudehus,T. Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen Springer V.,Berlin,2000;  

 

 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Модерни телекомуникации 

Код: MCSTg04.2 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции,  Лабораторни упражнения,  

Часове за седмица: 

Л – 2 ч, ЛУ – 2 ч.,  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:   

Доц. д-р инж. Александър Ценов (ФТК), тел.: 965 3082, email: akz@tu-sofia.bg   

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Модерни телекомуникации е 

избираем учебен курс от магистърската програма на специалността “Компютърни системи и 

технологии (на немски език), магистърска програма „Информатика”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е студентите да изучат и да могат да прилагат 

понятия, принципи, архитектурни рамки на съвременните телекомуникационни мрежи, техните 

услуги, технологии и бизнес модели. Фокусът е върху еволюцията на комуникационните 

технологии, разширените услуги предлагани чрез интегриране с информационните технологии, 

което се отразява в понятието мрежи от следващо поколение.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните модули включват: Конвергенция на 

телекомуникационни мрежи, Изграждащи блокове на телекомуникационни мрежи, Услуги, 

приложения и управление в телекомуникационни мрежи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания по Информационни технологии, Компютърни системи, 

Електроника. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции със слайдове, лабораторни упражнения под формата на 

решаване на задачи и презентации. Самостоятелна подготовка. Научноизследователска работа 

по желание 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от 3 контролни 

работи, Лабораторни упражнения, Домашни работи и/или Научноизследователска дейност.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Thomas Plevyak, Veli Sahin, Next Generation 

Telecommunications Networks, Services and Management, Wiley, IEEE Press, 2011; Elisabeth 

Hesse, The Network Convergence, Xlibris Corporation, 2010; Ramjee Prasad, Albena Mihovska, 

New Horisons in Mobile and Wireless Communications, vol.2 Networks, Services, and Applications, 

Artech house, 2009; Rogero Perea, Internet Multimedia Communications Using SIP, A modern 

Approach Including Java Practice, Morgan Kaufmann publishers, Elsevier 2008; Hu Hanrahan, 

Network Convergence, Services, Applications, Transport and Operation support, Wiley, 2007; Rogier 

Noldus, Ulf Olsson, Catherine Mulligan, Ioannis Fikouras, Anders Ryde, Mats Stille. IMS 

Application Developer’s Handbook, Creating and Deploying Innovative IMS Applications, Elsevier, 

2011; Magnus Olsson, Shabnam Sultana, Stefan Rommer, Lars Frid, Catherine Mulligan, SAE 

and the Evolved Packet Core: Driving the Mobile Broadband Revolution, Elsevier, Second edition, 

2013; Ernest Brewster, IT Service Management: A Guide for ITIL(r) V3 Foundation Exam 

Candidates, BCS, The Chartered Institute for IT, ISBN: 9781906124199, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Проектиране и програмиране на 

технологични процеси II 

Код: MCSTg04.3 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции (Л) и лабораторни 

упражнения (ЛУ) 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р Лъчезар Стоев, катедра ТМММ на МТФ, ТУ-София, тел. 965 3919. Емайл: lstoev@tu-

sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължително избираема дисциплина 

за студентите от специалност „Компютърни системи и технологии” на ФаГИОПМ на ТУ-София 

за образователно-квалификационната степен „магистър”. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е да даде на студентите знания за основните методи 

за обработване на детайли на металорежещи машини, за проектиране и програмиране на 

технологични процеси. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изучават се основните методи за обработване чрез 
рязане: струговане, пробиване, фрезоване, шлифоване и заточване на абразивни инструменти, 
стъргане, дълбане, протегляне, зъбообработване, електрохимични и електрофизични методи за 
обработване. Внимание се отделя на проектирането и програмирането на технологични 
процеси, на технологичните възможности на методите за обработване, на характерните 
машини, инструменти и екипировка. 
ПРЕДПОСТАВКИ: Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини, съгласно 

учебния план. Курсът е основополагащ в областта на проектирането и програмирането на 

технологични процеси за металорежещи машини за специалност „Компютърни системи и 

технологии”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с мултимедийни презентации, които 

включват схеми, графики, чертежи, фигури, снимки, формули, математични зависимости, 

примери за симулационно моделиране, анимации, създадени чрез CAD/CAM-продукти и 

видеоклипове. Лабораторните упражнения се изпълняват в лаборатории, оборудвани с 

металорежещи машини, инструментална и технологична екипировка и измервателни средства. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 

по учебната дисциплина се контролира чрез оценка с максимален бал от 100 точки, която се 

формира според резултата от положения писмен изпит в рамките на изпитната сесия. Върху 

постигането на минимален бал от 50 точки влияние оказва и броят на събраните точки от 

предварително проведените тестове в рамките на упражненията. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Stoev L. Maschinenkunde, Werkzeugmaschinen, 

Fertigungsverfahren, Werkzeuge, Band 1, TU-Sofia, 2004; Stoev L. Maschinenkunde, 

Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Werkzeuge, Band 2, TU-Sofia, 2004;  Herbert Fritz und 

Günter Schulze,  Fertigungstechnik (Springer-Lehrbuch), Springer, 2012;  Видео-презентации 

въведени в сайта за дистанционно обучение, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната дисциплина: 

Системи за управление на жизнения 

цикъл на изделията II 

Код: MCSTg04.4 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 ч., ЛУ – 2 ч. 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:  проф. д-р Мартин Айгнер, еmail: eigner@mv.uni-kl.de; Технически университет – 

Кайзерслаутерн, Германия 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност “Компютърни ситеми и технолодии”, ФаГИОПМ на Технически 

Университет - София, образователно-квалификационна степен “магистър”. 

 

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА: В курса студентите се запознават 

оснавната структура и приложните функции на системите за управление на жизнения цикъл на 

изденията. Задълбочено биват разгледани теми като оценка на ефективността, процес-

мениджмънт и организация на проекти по въвеждането на системи за управление на жизнения 

цикъл на изделията. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Препятствия при разработването на изделия – 

разработването като част от жизнения цикъл на продукта, традиционни методи за разработване 

на изделия, съвременно интердисциплинарно модел-базирано разработване на изделия, нови 

гранични условия при разработването на изделия. Управление на жизнения цикъл на изделията 

– терминология, основи, компоненти и основни функции на системите за управление на 

жизнения цикъл, тенденции и екологична оценка при управлението на жизненият цикъл. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Няма 

 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции - с използване на мултимедийни презентации, 

лабораторни упражнения – приложение на специфични средства за моделиране на процеси в 

комуникациите, работа с машини за бази данни под MS-Windows и Linux. 

 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
 

Копия от слайдовете за лекции (на разположение в онлайн системата на ФаГИОПМ); Eigner, 

M.; Stelzer, R.: "Product Lifecycle Management - Ein Leitfaden für Product Development und 

Lifecycle Management", 2. Aufl., Springer, Berlin, Heidelberg, 2009. - ISBN: 978-3-540-44373-5; 

Eigner, M.; Roubanov, D., Zafirov, R.: "Modellbadierte Virtuelle Produktentwicklung", Springer, 

Berlin, Heidelberg, 2014. - ISBN: [TBA]. – Поява през есента на 2014. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

  

Наименование на дисциплината:  

Комуникационен тренинг 3 

Номер: MCSTg05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часa, СУ-2 часa 

Брой кредити: 6 

ЛЕКТОРИ: Ст. преподавател Мария Антонова, ст. преподавател  Цвете Генадиева 

тел. 965 30 90 

 СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Задължителна дисциплина 

за редовни студенти по специалността "Компютърни системи и технология"  на Факултет за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ София за образователно-

квалификационна степен "магистър". 

 ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Голяма част от студентите, обучавани в тази 

специалност, ще се движат н своя професионален път в две култури: българска и немска, те 

много често ще поемат функцията на посредници между България и Германия на различни нива 

и аспекти. Затова дидактическите принципи, на които е изградена програмата, са отворено  

възприятие, междукултурно сравнение, желание за разбиране на чуждото и непознатото. В 

дисциплината ” Комуникационен тренинг 3”  се разглеждат теми свързани с невербална, 

паравербална и междукултурна комуникация, както и знания относно ключови и 

методологични умения. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основна цел  на обучението е умения за действие в 

междукултурна среда. Студентите усвояват определени  умения сами да намират и правят 

подбор на материали по дадена тема, както и такива, необходими за представянето им пред 

аудитория. В часовете по  дисциплината студентите придобиват знания за междукултурна 

комуникация, ефективен самостоятелен мениджмънт, междукултурна медиация, между-

културни техники за водене на преговори, мениджмънт на знанието, лична продуктивност, 

техники за решаване на проблеми, модериране на работни срещи, иновативност и  биват 

подпомагани при изграждането на личностната им компетентност да бъдат отворени за една 

чужда култура/за чужди култури, толерантни и отговорни, гъвкави и с умения за работа в екип.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: В лекциите и семинарните упражнения рядко се използва 

фронталния метод на обучение, студентите участват в тях със собствени разработки по темата. 

В упражненията се работи по групи по даден проект: крайната цел е изработването и 

представянето на “учебен продукт” като напр. handout за  презентация, интервю, както и пред-

ставянето им в групата. Методът за насърчаване на самостоятелното учене е друг често изпол-

зван метод на преподаване. От зимния семестър на учебната 2013/2014 година на студентите се 

предоставя възможност за online- участие  в Intercultural Campus на университет Йена и 

партньори. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходима са знания по немски език но ниво  В2/C1  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: Писмени тестове през семестъра, изработване на продукт, ТО.  

Препоръчителна литература: 1. Bolten. J., “Interkulturelle Kompetenz” , Landeszentrale f. polit. 

Bild. Thüringen, ISBN-13: 978-3937967073, 2007; 2. Buhlmann, Fearns, Gaspardо,  „Präsentieren 

und Verhandeln“, Goethe-Institut München, ISBN-13: 978-3933115737, 2001; 3. Eismann V., 

„Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation“, Cornelsen Verlag; Auflage: 1, 2007; 4. 

Eismann V., „Erfolgreich im Präsentierten“, Cornelsen Verlag; Auflage: 1, 2006; 5. Eismann V., 

„Erfolgreich in Besprechungen“, Cornelsen Verlag; Auflage: 1, 2006 

 

 
 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Избрани алгоритми за 

компютърна графика 

Код: MCSTg06 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: доц. д-р инж. Виргиния Димитрова (ФКСУ), тел.: 965 3339, е-mail: vergy@tu-

sofia.bg; 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти по специалност  "Компютърни системи и технологии" на факултета за германско 

инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ ) на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се задълбочат познанията на студентите в 

областта на представянето и обработката на (геометрични) данни –интерполация и 

апроксимация на данни, клъстеризация, намаляване на размерността, триангулация, 

подразделяне на пространството, level set методи и wavelets. Да се усвоят програмни средства за 

реализация и приложение на изучаваните в рамките на дисциплината алгоритми за компютърна 

графика. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Базови и по-сложни алгоритми за обработка на 

геометрични данни, структурирани в няколко модула. Първият модул обхваща алгоритми за 

интерполация и апроксимация на данни във векторната графика, обработката на изображения и 

анимацията. Методи за подразделяне на пространството, генериране на диаграми на Voronei и 

триангулация на Delaunay са включени във втория модул. Третият модул обхваща набор от 

алгоритми за клъстеризация, за намаляване на размерността, level set методи, алгоритми за  

използването на wavelets в компютърната графика.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Програмиране и използване на компютри, Математика I (Линейна алгебра), 

Алгоритми и структури от данни, Компютърна графика I. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

имплементация на преподаваните алгоритми за компютърна графика с цел изследване на 

тяхната приложимост и ефективност за различни набори (геометрични) данни.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постоянен контрол на знанията през семестъра 

на базата на активното участие на студентите в лабораторните упражнения. Оценка от двучасов 

писмен изпит, който се провежда в рамките на изпитната сесия. Метериалите за изпита 

включват тест от общо 40 тестови въпроса (включително отворени) от всички модули на 

учебния материал и разработка на задача. Крайната оценка се формира от оценката от изпита с 

коефициент на те-жест 0.9 и оценката от активното участие в лабораторните занятия по 

дисциплината с тежест 0.1. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Копия от слайдовете за лекции (на разположение в - 

http://sopko-tu-sofia.bg); R. Stuart Ferguson, Practical Algorithms for 3D Computer Graphics, 2. 

Edition, A K Peters/CRC Press, ISBN 9781466582521, 2013; Foley J., van Dam A., Feiner S., 

Hughes M., Computer Graphics: Principles and Practice, Addison Wesley, 1990; Naylor B. F., 

Constructing Good Partitioning Trees, Graphics Interface '93, Toronto, CA, pp. 181-191, 1993; 

Paterson M.S., Yao F.F., Efficient Binary Space Partitions for Hidden-Surface Removal and Solid 

Modeling, Discrete & Computational Geometry, v5, pp. 485-503, 1990; Stollnitz E. J., DeRose T.D., 

H. Salesin D.H.,Wavelets for Computer Graphics: A Primer, IEEE Computer Graphics and 

Applications, 15(3):76-84, May 1995 (part 1), and 15(4):75-85, July 1995 (part 2); Stollnitz E. J., 

DeRose T.D., H. Salesin D.H., Wavelets for Computer Graphics: Theory and Applications, Morgan 

Kaufmann, San Francisco, 1996 Estellers V., Zosso D., Lai R., Osher S., Thiran Jean-Philippe, 

Bresson X., An Efficient Algorithm for Level Set Method Preserving Distance Function 

 

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


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Вградени комуникационни 

мрежи 

Код: MCSTg07.1 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часa 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Александър Ценов (ФТК), тел.: 965 3082, е-mail: akz@tu-sofia.bg, 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студенти по 

специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)“ на ФаГИОПМ в ТУ-София 

за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да прилагат 

принципите на комутацията, предаването, достъпа, сигнализацията, интелигентността и 

управлението на комуникационни мрежи, използвани за мониторинг на физически ресурси във 

вградени системи 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Области на приложение на вградени мрежи. 

Разпределен контрол с коопериращи си смарт - компоненти. Предсказуемост на комуникацията. 

Източници на непредсказуемост. Комуникационни „разходи” от край до край. Автономни 

системи за наблюдение. Модели на комуникацията. Абстракции. RPC. Publish-Subscribe 

механизъм. Инфраструктури на коопериращи си системи. Разпределени системни архитектури. 

Компоненти и модели на зависими системи. .Надеждност на системите. Измерване на 

зависимости. Неизправности, грешки и откази. Очаквания за неизправности в разпределени 

системи. Консенсус на разпределени системи. Изисквания за достатъчност. Изисквания за 

синхронизация. Заявки в разпределени системи. Изчислителен модел. Отношение на 

предварителност. Съгласуване в разпределени системи. Информационни заявки – FIFO, Casual, 

Total.  Откриване на слабости в системите. Общи заявки в синхронни системи. Метрики за 

синхронизация. МАС слой. CAN-Bus Controller Area Network Вградени мрежи в автомобила. 

SAFEbus. Критични функции. TTProtocoll. TTCAN. Local Interconnect Networks. Безжични 

мрежи и MAC протоколи. S-MAC, T-MAC, WiseMAC, WPAN. Енергийно-ефективни МАС 

протоколи за сензорни мрежи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по комуникационни мрежи, комутационни системи, 

мултиплексни системи, пакетно пренасяне на информация, Интернет – комуникации, обектно 

ориентиран подход, сигнали и системи от бакалавърският курс.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

прилагане на теоретичните модели в практически примери. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра в течение на два 

академични часа и се състои от писмени отговори на тест и решения на задачи, повечето от 

които проверяват продуктивното знание и умение. Въпросите са затворени с варианти за 

отговор, като само един от отговорите е верен; верният отговор се оценява с една точка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Копия от слайдовете за лекции; Lawrenz W., N. 

Obermöller, CAN: Controller Area Network: Grundlagen, Design, Anwendun-gen, Testtechnik, Vde 

Verlag Gmbh, 2011; Marvedel P., Embedded System Design - Embedded Systems Foundations of 

Cyber-Physical Systems, Springer Verlag, 2010; Abeck S.; Lockemann P.; Schiller J.; Seitz J., 

Verteilte Informationssysteme, dpunkt Verlag, ISBN 3-89864-188-0, Heidelberg, 2003. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:Разпределени 

системи за реално време 

Код: МСSТg07.2 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:  

доц. д-р Васил Гълъбов,ФА,ТУ-София, тел. 02 965 3082, vtg@tu-sofia.bg;  

ас. Александър Маринчев, ФА,ТУ-София, тел. 02 965 3264, E-mail: amar@tu-sofia.bg  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема 

дисциплина за студенти по специалност “Компютърни системи и технологии” на Факултет за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания за структурата, 

функционалните характеристики и за практическите приложения на съвременни разпределни 

системи за реално време.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Класификация според изискванията и последствията 

при работа в реално време; Изисквания при проектиране на hard real-time и soft real-time система; 

Периодично и тригерирано активиране на събитията; Принцип на time-scheduling, алгоритми 

Decreasing-Time, Backflow, Critical-Path; Програмируеми логически контролери (ПЛК) в 

автоматизирани системи, проектиране на хардуерна архитектура на системата; Изисквания към 

времевите съотношения при работа в реално време; Таймерни и броячни функции в ПЛК при 

работа в реално време в автоматизирана система с/без обратна връзка; Времеви съотношения 

при съвместна работа на ПЛК модули с различно функционално предназначение; Протоколи за 

комуникация в реално време на полево ниво – PROFIBUS, CAN, ASI; Сравнение на слоевете в 

OSI комуникационния модел при работа в реално време; Времеви съотношения при WAN 

комуникация. Технологии на пакетно превключване FrameRelay и на превключване на вериги 

ISDN; Времезакъснения при отдалечена комуникация; Комутация и рутиране на пакети, рутинг 

протоколи RIP, OSPF; Методи за оптимизиране на бързодействието - Inter/IntraVLAN 

комуникация и оптимизиране сканирането на рутинг таблицата; Безжична комуникация, 

особености на времевите съотношения.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Съществени познания по следните дисциплини от бакалавърската степен: 

Логика и Техническа информатика II. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

проектиране и изследване на систeми за реално време. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит въз основа на преподадения 

материал с тежест 0,9 и оценка от участие в лабораторните занятия по дисциплината с тежест 

0,1. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Buttazzo, Giorgio, Hard Real-Time Computing Systems: 

Predictable Scheduling Algorithms and Applications, New York, Springer, 2011; Wörn, Heinz, 

Brinkschulte, Uwe, Echtzeitsysteme Grundlagen, Funktionsweisen, Anwendungen, Springer, Berlin, 

2005;  Ivanov,Sv., Nett,E., Stefan Schemmer, Automatic WLAN Localization for Industrial 

Automation in 7th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, Dresden, 

Germany,2008; Matthias Seitz, Speicher-programmierbare Steuerungen, Fachbuchverlag, Leipzig, 

2003; Allan Johnson, CCNA Routing and Switching Practice and Study Guide: Exercises, Activities 

and Scenarios, Pearson Education, Cisco Press 2013. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на транзакции 

Код: MCSTg07.3 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часa 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: д-р Томас Лайх, ОфГУ Магдебург, Германия 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студенти 

по специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)“ на ФаГИОПМ в ТУ-

София за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: студентите да се запознаят с принципите, 

методите и средствата за моделиране на транзакциите, имплементирането на системи за обмен 

на информация между структурите от данни и осигуряването на този процес като цяло. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Теоретични основи; Транзакции в режм на 

множествен достъп до информация; Характеристики на транзакциите, ACID;  Проблеми и 

решения при множествен достъп; Сериализация;  Управление на конфликтни ситуации;  CSR 

vs. VSR; Отворени и затворени транзакции; Графици на транзакции – типове;  Двуфазен 

ограничителен протокол; Консервативен двуфазен PL протокол; Ограничителни дисциплини;  

Управление на повторение на операции; Времева регулация на транзакциите;  Стратегии на 

разпространение на информацията;  Осигуряване на транзакции  

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по Бази данни  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения 

за прилагане на теоретичните модели в практически примери. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра в течение на два 

академични часа и се състои от писмени отговори на тест и решения на задачи, повечето от 

които проверяват продуктивното знание и умение. Въпросите са затворени с варианти за 

отговор, като само един от отговорите е верен; верният отговор се оценява с една точка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Лекционни материали  

2. Gunter Saake, Andreas Heuer, Kai-Uwe Sattler, Datenbanken: Implementierungstechniken, 

Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm, ISBN-13: 978-3826614385, 2005. 

3. Gunter Saake, Kai-Uwe Sattler, Andreas Heuer, Datenbanken – Konzepte und Sprachen, mitp, , 

ISBN-13: 978-3826694530, 2013. 

4. Craig Walls, Spring im Einsatz, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, ISBN-13: 978-

3446423886, 2012 

5. Armin Fessler, H.J. Schek, Eine verallgemeinerte Transaktionstheorie für Datenbank- und 

Nichtdatenbankaufgaben, Akademische Verlagsgesellschaft AKA, ISBN-13: 978-3898384674, 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Прецизно разработване на 

приложни услуги 

Код: MCSTg07.4 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения, курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часa 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Александър Ценов (ФТК), тел.: 965 3082, е-mail: akz@tu-sofia.bg, 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студенти по 

специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)“ на ФаГИОПМ в ТУ-София 

за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: студентите да се запознаят с принципите, методите 

и средствата за междуорганизационна координация с използване на SOA – архитектури 

ориентирани към услуги и абстрактни методи за описание на функционалността на услуги и 

данни в глобалната мрежа 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Въведение в информационните системи; Формално 

разработване на информационни системи; Въведение в бизнес процесите; Техники за 

моделиране на работен процес; Web стандарти – SOA; WSDL, BPEL, WSCI; Оркестриране и 

хореография на Web – услуги и платформи; Архитектурни техники за моделиране и валидиане; 

Формални методи за разработване на интерфейси на услуги; API – приложни програмни 

интерфейси; Методи за адаптиране на приложни услуги – кръстосани зависимости; Методи за 

адаптиране на приложни услуги – аспектни техники. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по Приложни системи, структури от данни, теми от бизнес 

информатиката.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

прилагане на теоретичните модели в практически примери. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра в течение на два 

академични часа и се състои от писмени отговори на тест и решения на задачи, повечето от 

които проверяват продуктивното знание и умение. Въпросите са затворени с варианти за 

отговор, като само един от отговорите е верен; верният отговор се оценява с една точка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

6. Лекционни материали и лабораторни упражнения  

7. Paige Baltzan, Business Driven Information Systems, 2011. 

8. Laudon J., Laudon K., Management Information Systems (11th Edition), Prentice Hall, 2009. 

9. Efraim Turban, Ramesh Sharda, Dursin Delen and David King, Business Intelligence (2nd 

Edition),  2010. 

10. Thomas Erl, Service-oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology and Design, Prentice 

Hall, ISBN-13: 978-0131858589, 2005 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на  учебната 

дисциплината: 

Бази данни за напреднали 

Код:  MCSTg08.1 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2, ЛУ - 2  

Брой кредити: 6 

 

 

 

ЛЕКТОР:   
доц. д-р Велко Иванов Илчев, катедра “Компютърни системи и технологии” 

Технически университет - София, филиал Пловдив 

e-mail: iltchev@tu-plovdiv.bg, GSM: 0895-587475 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)”, Факултет по 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет - София, 

образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА  Да даде на студентите познания по основните 

модели бази данни: йерархичен, мрежов, релационен, обектноориентиран, функционален, 

дедуктивен, NF2, eNF2, мултидименсионален, частично-структуриран и пространствен, както и 

практически умения в проектирането и реализирането на клиент-сървър и на разпределени 

приложения, които използват, като средство за комуникация, езика XML. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА Основни теми: Основни модели на бази данни. 

Обектно-ориентирани разширения на ER-модела. Преобразуване от ER-модел в релационен 

модел и преобразуване от обектно-ориентиран в ER-модел. UML - език за концептуален дизайн. 

NF2-модел на база данни и NF2-алгебра. eNF2-модел на база данни. eXtensible Markup Language 

(XML) - език за описание на частично-структурирани данни.  Дефиниране на структурата на 

XML-документи посредством Document Type Definition (DTD) и посредством eXtensible 

Stylesheet Definition (XSD). XPath - език за описание на пътища в документи. XQuery - език за 

запитвания към XML-документи. eXtensible Stylesheet Language for Transformations (XSLT) - 

език за описание на трансформации върху XML-документи. JSON, BSON и YAML - езици за 

съкратено описание на XML-данни. Особености на Document Object Model в HTML5. WEB-

технологии от страна на клиента: HTML, CSS, jQuery, AJAX. Асинхронно обновяване на 

информацията в клиентското приложение с помощта на обикновен JavaScript, и с помощта на: 

jQuery и AJAX. WEB-технологии от страна на сървъра: CGI, API-базирани, скриптови, 

компонентни. Генериране на JSON и на частичен HTML от страна на сървъра. Анализ и 

обработка на JSON и на частичен HTML от страна на клиента. WEB-услуги: SOAP, XML-RPC, 

JSON-RPC, WSDL, UDDI, BPEL4WS. 

ПРЕДПОСТАВКИ Бази данни. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции - с използване на мултимедийни презентации, 

лабораторни упражнения, в които студентите създават клиент-сървър и разпределени 

приложения за работа с бази данни, които използват, като средство за комуникация, езика 

XML. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпитът е писмен. Студентите трябва да 

разработят клиент-сървър приложение, от тип Rich Internet Application, за работа с бази данни, с 

помощта на JavaScript, jQuery, AJAX, HTML5 и CSS3, и протоколи за комуникация: HTTP и 

JSON. Оценява се написаният програмен код. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Sattler K. U., Heuer A. & Saake G., Datenbanken - 

Konzepte und Sprachen, mitp-Verlag, ISBN: 3-826-69453-8, 2013. 2.  Elmasri R. & Navathe S., 

Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, ISBN: 0-136-08620-9, 2010. 3.  http://wwwiti. 

cs.uni-magdeburg.de/iti_db/lehre/adbm 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 
Биоинформатика 

Код: MCSTg08.2 Семестър: 2 

Вид на обучението: 
Лекции, Лабораторни Упражнения 

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

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: Проф. д-р инж. Пламенка Боровска (ФКСУ), тел.: 965 2524, еmail: pborovska@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност Компютърни Системи и Технологии (на немски език)” на Факултет за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Технически Университет – София, 

образователно-квалификационна степен „магистър” в магистърски програми „Информатика“ и 

„Компютърна визуалистика“. 

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

 познават биологичните данни и техниките за тяхното откриване и извличане;  

 познават и използват алгоритмите и  методите за подреждане и анализ на биологични 

данни и могат да ги прилагат на практика; 

 придобият знания, умения и навици за сравнение и използване на различните софтуерни 

средства за анализ, моделиране, обработка и визуализация на нуклеотидни и протеинови 

последователности. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основи на биоинформатиката. Биологични 

последователности. Анализ на биологични последователности. Основни принципи на молекулярната 

биология. Биологични бази данни. Протеинови и ДНК/РНК бази данни.Подреждане на 

последователности. Подреждане на двойки от последователности. Методи и алгоритми за подреждане 

на последователности. Софтуерни инструменти за биоинформатика. Прогнозиране на вторичната 

структура на РНК. Методи и софтуерни средства за прогнозиране на вторичната структура на РНК. 

Средства за еволюционен анализ на биологични данни. Софтуер за прогнозиране на гени. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Обектно-ориентирано програмиране, паралелно програмиране, 

високопроизводителни компютърни системи, структури от данни и алгоритми. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на прожектор и видеопрезентация, лабораторните 

упражнения завършват с представяне на изходните данни за конкретното задание. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит по време на изпитната сесия, за два академични 

часа се дават писмени отговори на 3 задължителни и 5 избираеми въпроса, казуси или задачи (60%) и 

лабораторни упражнения (40%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Английски език. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 
10. Лекционен материал (на разположение в - http://cs.tu-sofia.bg/ ).  

11. Боровска П., Ганчева В., Георгиев И., Паралелни алгоритми и модели за in silico биологични експерименти на 

високопроизводителни компютърни клъстери и суперкомпютър BlueGene/P, ТУ-София, 2011.  

12. Heitor S. Lopes, Leonardo M. Cruz, Computational Biology and Applied Bioinformatics, on-line book, ISBN-13: 

9789533076294, pp. 442, 2011 

13. Mount D., Bioinformatics – Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2008. 

14. Mandoiu I., Bioinformatics Algorithms: Techniques and Applications (Wiley Series in Bioinformatics), Wiley-Interscience, 

2008.  

15. Sung W.K., Algorithms in Bioinformatics: A Practical Introduction, CRC Press, 2009. 

16. Ramsden J., Bioinformatics: An Introduction (Computational Biology), Springer, 2010. 

17. Zomaya A. (ed.), Parallel Computing for Bioinformatics and Computational Biology: Models, Enabling Technologies, and 

Case Studies, Wiley, 2006. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на процеси 

Код: МСSТg08.3 

 

Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:   
доц. д-р инж. Румяна Илиева (СФ), тел.: 0893690233, е-mail: rilieva@tu-sofia.bg;   

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за 

студенти от специалност "Компютърни системи и технологии"(на немски език) на ФаГИОПМ, 

ОКС “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания по теоретичните 

основи в рамките на  дисциплината, за да бъдат в състояние да разберат въздействието на 

аспектите на ориентацията към клиентите, производителността и стойността на една 

организация чрез процеси. Прилагане на методологичен подход за: идентификация и 

проектиране на процеси; 

измерване на ефективността на процеси; въвеждане на управлението на процеси в 

организациите.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основи на управлението на процеси. 

Цели и обхват. Основни понятия. Стратегическо позициониране. План за действие по 

въвеждане на управление на процес. Методи за идентификация, изпълнение, контролиране, 

усъвършенстване и обновяване на процеси. Управление на взаимоотношенията с клиенти 

(CRM). Управление на веригата за доставки (SCM). Управление жизнения цикъл на продукта 

(PLM). 

ПРЕДПОСТАВКИ: Методи и средства за управленски информационни системи. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедия и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Предварителен тест, проверочен тест по време 

на семестъра и финален тест; самостоятелен проект 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: английски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Laudon K., J. Laudon (2013), Management Information 

Systems: Managing the Digital Firm (13th Edition), Pearson Prentice Hill Intnl; 2.Ilieva, R. G-Cloud 

Services Performance Measurement. ECS Research Conference 2011, University of Westminster, London; 

3.Ilieva, R., T. Neshkov, L. Dimitrov. Sustainable Approach for Performance Measurement of Mechanical and 

Automated Systems. IRMES 2011; 4.Ilieva, R. eVoting System & Information Modeling Approach. CeDEM11, 

Danube University Krems, Austria; 5.Ilieva, R. eVoting Smart Mapping. CHER-21, v.9 , Heron Press, Sofia, 

2011; 6.Ilieva, R., S. Bobeva. Small E-Gov Satellite Modeling and Simulation. CHER-21, v.9 , Heron Press, 

Sofia, 2011; 7.Deliyska, B., R. Ilieva. Ontology-Based Model of E-Governance. Annual of “Informatics” 

Section, USB, Vol.4, 2011; 8. Bobeva, S., R. Ilieva (2012).  Performance Measurement of MEMS Elements for 

Information Security of G-Cloud Channels. CeDEM12, Krems, 2012; 9.Ilieva, R. Feasibility Study for 

Stratospheric GIS Aircraft Mission, IVJMTM, year VII, issue 3/2013, IDPE, STUME; 10.Ilieva, R. e-

Recruitment Public Services Ontological Model, IJSII, IDP, year I, issue 1/2013,  STUME, NSTSADP; 

11.Ilieva, R., P. Georgieva,  S. Petrova. Brain Data Analysis and Management. MMHCPD, LVII IRPC, ISAP, 

IASHE, UK, 2013; 12.Ilieva, R. Public Policy for Intelligent eTransport, eMobility and Smarter Cities. KSI, 

Vol.6, Num.4, 2013; 13.Илиева, Р. Анализ на системите за управление на документооборот и съдържание 

в България. ЦНИОЕУ, ФНИ, Изд.ТУ–София, 2010 

  

mailto:rilieva@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: Технически системи в 

информатиката 

 

Код: MCSTg08.4 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Красимира Филипова (ФА), тел.: 965 2526, е-mail: krfil@tu-sofia.bg., 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираем учебен курс 

от магистърската програма на специалността “Компютърни системи и технологии (на немски 

език) ” на ФаГИОПМ при ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се изградят теоретична основа и приложни 

умения, необходими на студентите, за многостранна реализация в сферата на проектиране и 

реализация на съвременни технически информационни системи. В допълнение към  

бакалавърския курс, тук се разглеждат непрекъснати и дискретни системи, анализират се и се 

оценяват тяхното времево и честотно поведение, както и устойчивостта им. Да се запознаят 

студентите с теорията и методите за описание на логически информационни системи. Изучават 

се подходите за използване на HDL езици за описание на хардуер. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Въведение в теория на системите, получаване на 

абстрактния математичен модел - описание с диф. у-ния и предав. функции. Анализират се: 

времевото и честотно поведение на сис-те,  и устойчивостта. Излагат се елементи от булевата 

алгебра и минимизацията на бул. функции. Показва се връзката между крайни автомати и мрежи 

на Петри. Разглеждат се нетоди за синтез на дискретни структури – комбинационни и 

последователностни логически схеми (вкл. Крайни автомати). Въведението в HDL езиците за 

описание на хардуер се илюстрира със синтез на автомати, чрез интеграция на софтуерните 

среди MATLAB/Simulink  и Xilinx ISE Design Suite. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Съществени са познания по дисциплините: Мрежи на Петри, Моделиране 

на процеси, Анализ и синтез на цифрови схеми.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

теоретично и приложно изследване на реални системи и процеси.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постоянен контрол на знанията през 

семестъра. В края му се провежда изпит и формира оценка, от три съставки: изпит с коеф. на 

тежест 0.8, оценка на дом. работа (с тежест 0.1) и оценка   от лабораторните занятия с тежест 

0.1. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Копия от слайдовете за лекции; Rafiquzzaman М., 

Fundamentals of Digital Logic and Microcomputer Design, 2005, ISBN0471727849;Brown St., 

VranesicZv., Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, 2008, ISBN:0077221435;Chu, 

Pong P., RTL Hardware Design using VHDL, J. Wiley, 2008, ISBN 978-0470185315;Roth, Charles 

H.,Digital systems design using VHD, CL-Engineering, 2007, ISBN 978-0534384623;Филипова K., 

ХристовM. и др., Използване на (v)HDL за синтез на електронен хардуер, КИНГ-2001, 2004, 

София; 

Parag K. Lala, Principles of modern digital design ISBN 978-470-07296-7, 2007;Маnо M., Kime 

Ch, Logic and Computer Des. Fundamentals, Pr. Hall, 2004, ISBN 013140539; 

Kralev Y.,Filipov F. F.,Filipova Kr., Implementation of the Control of Mobile Objects with FPGA, 

АВТОМАТИКА’2012, ФА, 2012 г., Созопол. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Техническа логистика II (процеси) 
Код: MCSTg09.1 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, ЛУ-2 часа 
Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р инж. Марин Георгиев (МФ) , тел.: 9653893 email: mgeor@tu-sofia.bg 

Технически Университет-София, 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студенти 

от специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)” на Факултета за 

германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ София за образователно-

квалификационната степен „магистър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: С обучението по “Техническа логистика II 

(процеси) ” студентите получават знания  за дистрибуционни центрове, маршрутизация, 

изграждане на логистични мрежи и информационна логистика  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните раздели са: разполагане на дистрибуционни 

центрове, управление на запаси и комисиониране, маршрутизация, логистични мрежи, 

управление на доставките, информационна логистика  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания от университетските курсовете по математика и 

теория на вероятностите  

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

диапозитиви, и слайтове. Лабораторни упражнения, изпълнявани по типови задания и с 

компютърни програми.  

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

специално разработен многовариантен тест, обхващащ всички теми от преподавания материал 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Лекционни материали 

2. Arnold, D., Furmans,K. Materialfluss in Logistiksystemen, Springer Verlag 2010;  

3.Gudehus,T. Logistik: Grundlagen, Strategien, Anwendungen Springer V.,Berlin,2000;  

 

 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мениджмънт на 

комуникационни мрежи 

Код: MCSTg09.2 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часa 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: доц. д-р инж. Александър Ценов (ФТК), тел.: 965 2250, е-mail: akz@tu-sofia.bg, 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина 

за студенти по специалност “Телекомуникации” на факултета по Телекомуникации на ТУ-

София за образователно-квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да се дадат на студентите познания по принципите 

на изграждане, функциониране и мениджмънт на архитектурните концепции на 

комуникационните мрежи. Да се изучат принципите на мениджмънт на съвременните 

комуникационни архитектури. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми:  Телекомуникационни услуги,  

стандарти, комутация и управление, мултиплексиране, сигнализация и интелигентност за в 

PSTN, ISDN, PLMN, мрежа SS7, мрежа Х.25, мрежа Frame relay, АТМ/B-ISDN и Интернет. Next 

Generation Networks. Еволюция на безжични LAN, IP мобилност,  APIs и приложни платформи 

за NG мобилни мрежи, безжични WEB – услуги, терминални софтуерни платформи, E-UTRAN – 

концепция за миграция към 4G мрежи Основни елементи на техническата експлоатация на 

комуникационни системи и мрежи. Управление на отворени системи. Модели на OSI управле-

ние. Мрежа за управление на комуникациите. TMN концепция, стандарти, архитектура. 

Информация в TMN. Структура на управляващата информация. Абстрактен трансферен 

синтаксис. Приложения и елементи на услуги. Мениджмънт в IP – базирани мрежи. 

Интегрирани и разпределени управляващи системи. Алтернативни управляващи архитектури. 

Методологии за спецификация на интерфейсите. Мениджмънт на взаимната свързаност  

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по комуникационни мрежи и терминали, комутационни и 

мултиплексни системи, пакетно пренасяне на информация, Интернет – комуникации. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни упражнения за 

теоретично изследване на реални мениджмънт системи в комуникациите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра в течение на два 

академични часа и се състои от писмени отговори на тест и решения на задачи, повечето от 

които проверяват продуктивното знание и умение. Въпросите са затворени с варианти за 

отговор, като само един от отговорите е верен; верният отговор се оценява с една точка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Копия от слайдовете за лекции (на 

разположение в - http://sopko-tu-sofia.bg); Пенчева Е., Архитектура и управление на 

телекомуникационни мрежи, МП ИТУС, 2004; Ценов Ал.,  Управление на 

телекомуникационни мрежи, МП ИТУС, 2004; Ernest Brewster, IT Service Management: A 

Guide for ITIL(r) V3 Foundation Exam Candidates, BCS, The Chartered Institute for IT, ISBN: 

9781906124199, 2010; Kostas Pentikousis, Mobile Networks and Management, Springer-

Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, ISBN: 9783642118166, 2010; Abeck S.; 

Lockemann P.; Schiller J.; Seitz J., Verteilte Informationssysteme, dpunkt Verlag, ISBN 3-

89864-188-0, Heidelberg, 2003. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Методи за окончателно 

обработване II 

Код: MCSTg09.3 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции (Л) и лабораторни 

упражнения (ЛУ) 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: 

доц. д-р Лъчезар Стоев, катедра ТМММ на МТФ, ТУ-София, тел. 965 3919. Емайл: lstoev@tu-

sofia.bg 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължително избираема дисциплина 

за студентите от специалност „Компютърни системи и технологии” на ФаГИОПМ на ТУ-София 

за образователно-квалификационната степен „магистър”. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е да даде на студентите основни познания за 

основните технологични методи за окончателно обработване на детайлите, за машините на 

които те се реализират, за използваните инструменти и екипировка.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се въпроси, свързани с процеса на рязане и 

закономерностите на абразивното обработване. Основно внимание в курса е отделено на 

методите шлифоване и заточване на абразивни инструменти, хонинговане, свръхзаглаждане и 

пластично деформиране на характерни ротационни и корпусни детайли на универсални и 

цифрови машини. Лабораторните упражнения са съобразени с наличната база на катедра 

ТМММ към МТФ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Успешно положени изпити по предшестващите дисциплини, съгласно 

учебния план. Курсът е основополагащ в областта на методите за окончателно обработване на 

специалност „Компютърни системи и технологии”. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с мултимедийни презентации, които 

включват схеми, графики, чертежи, фигури, снимки, формули, математични зависимости, 

примери за симулационно моделиране, анимации, създадени чрез CAD/CAM-продукти и 

видеоклипове. Лабораторните упражнения се изпълняват в лаборатории, оборудвани с 

металорежещи машини, инструментална и технологична екипировка и измервателни средства. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на обучението 

по учебната дисциплина се контролира чрез оценка с максимален бал от 100 точки, която се 

формира според резултата от положения писмен изпит в рамките на изпитната сесия. Върху 

постигането на минимален бал от 50 точки влияние оказва и броят на събраните точки от 

предварително проведените тестове в рамките на упражненията. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Копия от слайдовете на презентациите, 2014 г.; Стоев 

Ж., К. Попов, Н. Тодоров Абразивна обработка на металите, том 1, издателство  „Техника”, 
София, 1979 г.; Стоев Ж., А. Гарабедян, К. Попов Абразивна обработка на металите, том 2, 
издателство „Техника”, София, 1980 г.; . Joanna R. Groza, James F. Shackelford, Materials 
Processing Handbook, CRC Press, ISBN 1420004824, 2010; Stoev L. Maschinenkunde, 

Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Werkzeuge, Band 1, TU-Sofia, 2004, Stoev L. 

Maschinenkunde, Werkzeugmaschinen, Fertigungsverfahren, Werkzeuge , Band 2, TU-Sofia, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Разработване на изделия II 

Код: МCSTg09.4 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа, ЛУ- 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ: проф. д-р инж. Стоян Малешков, Технически университет – София, Факултет 

компютърни системи и управление (ФКСУ), Катедра Програмиране и компютърни технологии 

(ПКТ), тел.: 965-2052, e-mail: maleshkov@tu-sofia.bg; 

Технически Университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължително избираема дисциплина 

за студенти по специалност “Компютърни системи и технологии (на немски език)” на Факултета 

за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт  на ТУ-София за образователно-

квалификационната степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Студентите да получат задълбочени знания в 

областта на систематичното разработването на техническите изделия, да се запознаят с 

отделните фази и някои важни методи за създаването им, да придобият умения за търсене и 

анализ на иновативни решения. Идеята е студентите по компютърни системи и технологии да 

получат знания и практически умения от областта на системното инженерство и проектирането 

на нови изделия, които са задължително изискване за бъдещата им специализация в анализа и 

имплементацията на специализиран CAx софтуер и системи за виртуално инженерство.     

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основи на системната парадигма/ системен и 

систематичен подход при разработване на технически изделия; Разработването на изделията 

като процес на решаване на инженерни проблеми. Иновация. Фактори за създаване на успешни 

изделия. Индивидуализирани изделия по специфични изисквания на потребителя; Преглед на 

важни евристични и дискурсивни методи използвани в отделните фази на процеса на 

систематично разработване на технически изделия; Качество на техническите изделия. Методи 

и инструменти за осигуряване на качеството; Методи и инструменти за валидиране и оценка на 

изделията в ранните етапи на разработка 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по физика, механика, математика и 

използване на компютърни системи. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и мултимедия. Лабораторни 

упражнения по изучаваните в лекционния курс теми. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка през и в края на 2-ри 

семестър. Оценката от лабораторните упражнения  не се поставя, но студентът не се допуска до 

упражнение, ако не е подготвен предварително 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: немски. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Скрипт със слайдовете от лекциите; Pahl, G., W. Beitz. 

Konstruktionslehre. Springer- Verlag, Berlin, 2000; Ehrlenspiel, K. Kostenguenstig Konstruieren. 

Springer- Verlag, Berlin, 1995; Rodenacker, W.-G. Methodisches Konstruieren. Springer-Verlag, 

1994; Roth, K. Konstruieren mit Konstruktionskatalogen. Springer-Verlag, Berlin, 1992; Mital, A., 

Desai, A., Subramanian, A. Product Development: A Structured Approach to Design and Manufacture. 

Butterworth-Heinemann, Amsterdam, ISBN 978-0-7506-8309-8, 2008; Landbehn A., Praxishandbuch 

Produktentwicklung: Grundlagen, Instrumente und Beispiele, Campus Verlag; Auflage: 1, ISBN-13: 

978-3593392011, 2010 
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