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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА 

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИКА“ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИЗИК 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 /четири/ години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА 

 

 

 

Специалността „Физика“ с образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ е със срок на обучение 4 години и е предназначена да подготвя 

специалисти от професионалното направление Физически науки с 

квалификационно наименование Физик, които умеят да прилагат физиката 
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в научноизследователската и широк кръг приложни дейности. Студентите, 

завършили степента „Бакалавър“ получават теоретически и приложни 

знания по основни физически и математически дисциплини, което им дава 

възможност за добра професионална реализация, също така да продължат 

образованието си в образователно-квалификацонна степен „Магистър“. 

Учебният план на степента „Бакалавър“ е разработен в съответствие с 

държавните изисквания за специалността, съгласувани с европейските 

нормативи за съответната степен на обучение. Учебният план съдържа 

дисциплини, разпределени в три категории – задължителни, избираеми и 

факултативни, които дават на студентите възможност чрез изборност на 

курсове да получат теоретически и приложни знания по съвременни 

физични направления и тяхното приложение в други науки и в 

производството. 

 

Предназначение на специалиста 

Специалистите, завършили специалност „Физика“, са подготвени да 

работят в изпитателни лаборатории, лаборатории и центрове по контрол на 

качеството, с прибори и средства за автоматизация в енергетиката, с 

лазерна техника и технологии, в лаборатории и звена по биотехнологии, в 

хранително-вкусовата промишленост, в лаборатории по охрана на 

аерозолно замърсяване на въздуха, в опитни станции в селското 

стопанство и агроекологията, в научните институти и лаборатории от 

направление Физически науки и сродни науки (химия, биология, геология 

и др.), които използват физични методи. 

Длъжностите, които могат да заемат завършилите специалност 

„Физика“, съгласно НКПД, са: физик; физик, атомна физика; физик, 

електричество и магнетизъм; физик, електроника; физик, механика; физик, 

молекулярна физика; физик, оптика; физик, теоретична физика; физик, 

термодинамика; физик, топлофизика; физик, физика на полупроводниците; 

физик, физика на твърдото тяло; физик, медицинска радиологична физика; 

физик, медицинска санитарна физика. 

 

Компетентности на специалиста 

Завършилите специалност „Физика“ притежават необходимите 

знания и умения за провеждане на експериментални и теоретични 

изследвания по съвременни и перспективни направления на 

фундаменталната и приложна физика, умеят да работят с прибори и 

апарати за приложни изследвания, организират комплексни изследвания и 

производства в различните направления на физиката, естествените науки и 

отрасли на икономиката, които използват физични методи. 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН 
НА 

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИЗИКА“ 

(приет 2008 г., актуализиран 2017 г.) 

 

 

Първа година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 

Линейна алгебра и аналитична 

геометрия 

Математически анализ І ч. 

Механика 

Чужд език І ч. 

Спорт 

 

7,0 

 

7,0 

12,5 

2,0 

1,5 

Задължителни дисциплини 
Математически анализ - ІІ ч. 

Основи на компютърната техника и 

технологии 

Молекулна физика и термодинамика 

Чужд език ІІ ч. 

Спорт 

 

8,0 

6,0 

 

12,5 

2,0 

1,5 

 Общо: 30  Общо: 30 

Втора година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини  

Електричество и магнетизъм 

Математични методи на физиката - І 

ч. (векторен анализ и ОДУ) 

Приложна топлотехника 

Спорт 

 

 

11,5 

10,0 

 

7,0 

1,5 

 

Задължителни дисциплини 

Оптика 

Математични методи на физиката - ІІ 

ч. (комплексен анализ и ЧДУ) 

Теоретична механика 

Дискретно оптимиране 

Спорт 

 

10,0 

8,5 

 

7,0 

3,0 

1,5 

 Общо: 30  Общо: 30 

Трета година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 
Атомна физика 

Физика на кондензираната материя 

Eлектродинамика 

Радиофизика 

Обща метрология 

 

 

 

9,0 

6,0 

8,0 

3,5 

3,5 

 

 

Задължителни дисциплини 

Ядрена физика 

Оптоелектроника и оптични 

комуникации 

Квантова механика 

Астрономия и астрофизика 

Енергийна ефективност и енергиен 

мениджмънт 

 

8,5 

5,5 

 

7,5 

5,5 

3,0 

 

 Общо: 30  Общо: 30 

Четвърта година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 
Лазерна техника 

 

Избираеми дисциплини 

(студентите избират четири 

дисциплини от първа група) 

Първа група 

Топлофизика  

Планиране на физическия 

експеримент и обработка на 

експериментални данни  

Измерване на физични величини 

Съвременни методи за изследване на 

аерокосмичната и природната среда 

Акустика 

Физични методи в медицината 

Взаимодействие на лъченията с 

веществото 

Спектрален анализ 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

6,0 

6,0 

 

 

6,0 

6,0 

 

6,0 

6,0 

6,0 

 

6,0 

 

Избираеми дисциплини 

(студентите избират четири или 

пет дисциплини (20 кредита) от 

втора група) 

Втора група 

Физични процеси в ЯЕЦ 

Физика на околната среда 

Електромагнитна съвместимост на 

електронните системи за измерване 

на физични величини 

Компютърни методи във физиката 

Биофизика 

Защита при екстремални условия 

Практика по астрономия 

Практикум по оптични технологии 

Писмена и говорна култура 

 

Дипломиране – Писмен държавен 

изпит  по физика или защита на 

дипломна работа 

 

 

 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

 

 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

3,0 

2,0 

 

10,0 

 

 

 Общо: 30  Общо: 30 

ОБЩО ЗА 4 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 240 кредита 
 



УЧЕБНИ КУРСОВЕ 
 

Линейна алгебра и аналитична геометрия 
 
ECTS кредити: 7,0         Седмичен хорариум: 2 + 2 + 0 
Форма на оценяване: изпит     Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: I (първи) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Математика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
проф. д-р Илия Димитров Гюдженов 
е-mail: iliadgl@swu.bg 
 

Анотация: Обучението по ЛААГ включва изучаване на въпроси от линейната алгебра 
/комплексни числа, матрици, детерминанти, системи линейни уравнения, линейни 
пространства,  
линейни преобразувания и квадратични форми/ и аналитичната геометрия /вектори, 
координатни системи, уравнения на права в равнината и равнинна и права в пространството, 
криви от 2 степен и повърхнини/ 
Цел на дисциплината: Да осигури функционалната подготовка на студентите от специалност 
“Физика”, за овладяване на останалите математически дисциплини и прилагане на 
теоретичните  
им познания при решаването на конкретни задачи във физиката. 
Технология на обучението и оценяване: Методи на обучение: лекции, упражнения, домашни 
работи, проблемно излагане на разглеждания материал  – поставяне на проблема и разкриване 
пътя за неговото решение. 
Метод на оценяване: текущ контрол, който се осъществява през семестъра, като за целта се 
провеждат 3 контролни работи върху материала, както следва: 
Първа контролна работа: комплексни числа, матрици, детерминанти, системи линейни 
уравнения. 
Втора контролна работа: вектори –линейна зависимост и независимост; скаларно векторно и 
смесено произведение; 
уравнения на права в равнината, уравнения на права и равнина в пространството. 
Трета контролна работа: линейни пространства, линейни преобразувания, квадратични 
форми, линейни повърхнини от втора степен. 
Студентите показали среден успех Мн.добър 4.50 и по-висок се освобождават от писмен изпит 
върху задачи. 
Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит (тест). Първата част съдържа 
решаване на задачи /за студентите не освободени от задачи/ разделени на две групи / линейна 
алгебра и аналитична геометрия/, като от всяка група се предлагат по 2 задачи с различна 
трудност и студентите избират по една задача от всяка група.Първата част от изпита е 
положена успешно, ако е решена задача от всяка група. Втората част на изпита се състои в 
писмено решаване на тест. Крайната оценка отчита оценките от текущия контрол и от изпита в 
съотношение 30/70%. 
Литература: 
1. А. Борисов, Ил. Гюдженов, Линейна алгебра и аналитична геометрия. Университетско 
издателство на ЮЗУ, Благоевград, 1999. 
2. А. Борисов, Ил. Гюдженов, Ил. Димитрова. Линейна алгебра. Университетско издателство на 
ЮЗУ, Благоевград, 2009. 
3. А. Борисов, М. Кацарска. Ръководство по Линейна алгебра и аналитична геометрия. 
Университетско издателство на ЮЗУ, Благоевград, 1996. 
4. К. Йорджев, Ил. Димитрова, А. Марковска, Il. Ил. Гюдженов. Изпитни варианти по Линейна 
алгебра и аналитична геометрия. Университетско издателство на ЮЗУ, Благоевград, 2007. 
5. К. Денеке, К. Тодоров. Лекции по линейна алгебра. Университетско издателство на ЮЗУ, 
Благоевград, 1992. 
6. М. Аслански, Б. Гюров.  Ръководство по линейна алгрбра. Университетско издателство на 
ЮЗУ, Благоевград, 1999. 
7. К. Дочев, Д. Димитров. Линейна алгебра. София, 1977. 
8. Д. Димитров.  Избрани въпроси от линейна алгебра. София, 1978. 
9. A. Курош. Курс по алгебра. София, Наука и изкуство, 1967. 



Математически анализ I ч. 
 
 

ECTS кредити: 7,0         Седмичен хорариум: 2 + 2 + 0 
Форма на оценяване: изпит     Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: I (първи) 
 
Методическо ръководство: 
Катедра „Математика“ 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Васил Грозданов 
гл. ас. д-р Анка Марковска 
 
Описание на дисциплината: 
Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на безкрайни числови редици и 
редове, на граница, непрекъснатост и производна на функцията на една променлива, както и 
изследване изменението и построяване графиките на функции на една променлива. Изучават 
се неопределени и определени интеграли. 
 
Цел на дисциплината: 
Усвояване на основните методи за изследване на функции на една променлива, както и 
основните методи за решаване на неопределени и определени интеграли. 
 
Методи на обучение: 
Лекции, семинарни занятия, домашни работи консултации, контролни проверки. 
 
Предварителни условия: 
добри познания от училищният курс по математика. 
 
Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал. 
 
Записване за изпит: 
Студентите съгласуват с преподавателя желатите дни за изпит, в рамките на обявения 
календарен график за изпитните сесии. 
 
Литература: 
Основна 
1. В. Грозданов, Математически анализ първа част, Университетско издателство „Неофит 
Рилски“ Благоевград 2015. 
2. В. А. Илин, В. А. Садовничи, Б. Х. Сендов, Математически анализ, том 1 и том 2, "Наука и 
изкуство", София, 1989. 
3. Ив. Проданов, Н. Хаджииванов, Сборник от задачи по диференциално и интегрално 
смятане.  "Наука и изкуство", София 1976. 
4. Е. Върбанова, Курс лекции по математически анализ – I, Издателство на Техническия 
университет, София, 2009. 
5. В. Грозданов, К. Йорджев, А. Марковска, Ръководство за решаване на задачи по 
математически анализ, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012. 
 
Допълнителна 
1. С. М. Никольский, Курс математического анализа, том 1 и том 2, "Наука", Москва, 1973. 
2. Л. Д. Кудрявцев, Математический  анализ, том 1 и том 2, "Наука", Москва, 1973. 
3. Л. Д. Кудрявцев и др. Сборник задач по математичискому анализу- интегральi и рядьi, 
Москва, „Наука”, Главная редакция физико-математической литературьi, 1986. 

 
 
 
 
 
 
 



Механика 
 
 
ECTS кредити: 12.5                                                           Седмичен хорариум: 3 + 1 + 3 
Форма на оценяване: писмен изпит                               Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: І 
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Радост Василева, 
тел.: 0888 64 77 44, e-mail: r_vassileva@swu.bg 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина “Механика” има за задача да осигури основни знания в областта на 
механичните явления, които се явяват като фундамент на физическата наука. С усвояване на 
тези основни знания студентите се подготвят за по-детайлно изучаване на физическите 
явления, които са предмет на специализирани дисциплини, изучавани в по-горните курсове. 
Практическите занятия, предвидени в програмата, целят да създадат у студентите 
необходимите навици за експериментално физическо наблюдение.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Лекционният материал е разпределен в следните раздели: Кинематика на материална точка, 
Динамика на материална точка, Работа и енергия, Закони за запазване в механиката, Механика 
на твърдо тяло, Еластични свойства на телата и Механика на флуидите. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
След приключване на лекционния курс се провежда писмен изпит. По време на обучението се 
провеждат писмени тестове върху материала от семинарните упражнения и защита на 
протоколите от лабораторните упражнения, оценките от които участват във формирането на 
крайната оценка. 
 
Литература: 
 
Основна: 

1. Максимов, М. Основи на физиката – част I. София, Булвест – 2000, 2010. 
2. С. А. Тошев, И. Баев, М. Маринов, Л. Бончев. Физика. ДИ „Наука и изкуство”, София, 

1987. 
3. М. Надолийски, З. Пейков. Учебник по физика. УАСГ, София, 2011. 
4. И. В. Савельев. Курс общей физики, том 1. “Наука”, Москва, 1988. 
5. Ив. Амов. Инженерна физика. ВПИ-Благоевград, 1991. 

 
Допълнителна: 

1. А. Детлаф, Б. Яворский. Курс физики. Высшая школа, Москва, 1989. 
2. Фейнман Р., Р. Лейтон, М. Сэндс. Файманови лекции по физика, том 7. “Мир”, Москва. 
3. Цв. Сарийски, Т. Мишонов. Критични явления и преходи. ДИ “Наука и изкуство”, София, 

1988. 
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Чужд език I ч. 
 
 
ECTS кредити: 2.0                                                          Седмичен хорариум: 0 + 2 + 0 
Форма на оценяване: текуща оценка                            Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: І 
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Електротехника, електроника и автоматика 
Технически факултет 
 
Лектор: 
ас. д-р Биляна Георгиева 
bilianag@swu.bg 
 
Описание на дисциплината: 

Дисциплината „Чужд език” има за задача да гарантира изграждането на 
комуникативните умения, усвояване на определен фонетичен, граматичен, лексически и 
тематичен минимум, умения и навици за участие в реални, комуникативни ситуации, познания и 
самостоятелна работа с речник. Тя цели преговор и систематизиране на базовите знания на 
студентите и осигурява единно стартово ниво за следващия етап на обучение, наречен "език на 
специалността". Изборът на темите се основава на високата им частност в научния стил на 
речта и безусловната им структурна значимост и необходимост в процеса на обучение по чужд 
език. Широко се използват упражнения с комуникативна насоченост, които затвърждават 
необходимите граматични навици и насърчават студентите към активна речева дейност в 
рамките на изучаваната тематика. Практическият курс се базира на тематични текстове, 
отразяващи студентското ежедневие, елементарна специална техническа терминология по 
специалността и цели стимулиране на желанието и мотивацията на студентите да 
усъвършенстват знанията си по чужд език и съответства на ниво – Elementary и Pre-
intermediate. 
 
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е изграждането на начална комуникативна компетентност, като 
способност да се разбират и съставят устно и писмено смислени изказвания, в съответствие с 
правилата на английския език, да развият умения за четене и разбиране на текстове от 
ежедневното комуникиране и представяне, както и текстове свързани с основните термини по 
специалността; Да развият умения за работа с технически речник, да могат да правят преводи 
на текстове от английски език на български език с помощта на речник. 
 
Методи на обучение: 

Използват се активни методи посредством упражнения, провеждат се тестове за 
контрол на знанията и се възлага решаване на съответни практически занятия, превод на 
физическа литература. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Математически анализ II ч. 
 
 
ECTS кредити: 8,0         Седмичен хорариум: 2 + 2 + 0 
Форма на оценяване: изпит     Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: II (втори) 
 
Методическо ръководство: 
Катедра „Математика“ 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Васил Грозданов 
гл. ас. д-р Анка Марковска 
 
Описание на дисциплината: 
Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на основни понятия на 
математическия анализ. Курсът включва изучаване на несобствени интеграли, Функции на две 
или повече променливи, непрекъснатост, частни производими, локални и условни екстремуми, 
неявни функции, смяна на променливите. Дефиниция на двоен и троен риманов интеграл, 
свойства и приложения за пресмятане на лица и обеми. Криволинейни интеграли от първи и 
втори род; повърхнинни интеграли от първи и втори род. Основни формули за интеграли от 
математическата физика. 
 
Цел на дисциплината: 
Дисциплина Математически анализ- II част  е основна математическа дисциплина. Знанията се 
необходими за изучаване на Математически анализ III, обикновени диференциални уравнения, 
оптимиране, числени методи и др.  
 
Методи на обучение: 
Курсът се провежда в лекционни зали съвместно със студентите от двете специалности. 
Упражненията се провеждат по групи, като обикновено групите са съставени от по 25 студенти. 
 
Предварителни условия: 
Необходими са основни познания по математически анализ I. 
 
Оценяване: 
Писмен изпит. Студентите провеждат две контролни по време на семестъра. След края на 
семестъра се провежда писмен изпит и събеседване за поставяне на окнчателна оценка. 
 
Литература:  
1. В. Грозданов, Математически анализ втора част, Университетско издателство „Неофит 

Рилски“, Благоевград, 2015. 
2. В. А. Илин, В. А. Садовничи, Б. Х. Сендов, Математически анализ, том 1 и том 2, “Наука и 

изкуство”, София, 1989. 
3. Ив. Проданов, Н. Хаджииванов, Сборник от задаки по диференциално и интегрално смятане. 

“Наука и изкуство”, София, 1976. 
4. Е. Върбанова, Курс лекции по математически анализ – I, Издателство на Техническия 

университет, София, 2009. 
5. В. Грозданов, К. Йорджев, Ц. Митова, Ръководство за решаване на задачи по математически 

анализ втора част, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основи на компютърната техника и технологии 
 
 

ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 0 + 0 + 3 
Форма на оценяване: текуща оценка    Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: II (втори) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Основи на компютърната техника и технологии“ е включена като 

задължителна в учебния план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, 
обучавани в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Основи на компютърната техника и технологии“ е с общ 
хорариум 45 часа лабораторни упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 135 
часа. 

Обучението по учебната дисциплина „Основи на компютърната техника и технологии“ 
има теоретико-приложен характер. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за лабораторни упражнения. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Въведение в базите от данни. 
2. Въведение в Microsoft Office Access 2010. Създаване на бази от данни. 
3. Създаване на таблици в бази от данни. 
4. Въвеждане на данни в таблици на бази от данни. 
5. Осигуряване и поддържане на интегритета на данните в бази от данни. 
6. Създаване на връзки между таблици в бази от данни. 
7. Създаване на заявки в бази от данни. 
8. Създаване на формуляри в бази от данни. 
9. Създаване на контроли във формуляри и на подформуляри към формуляри в бази от данни. 
10. Създаване на отчети в бази от данни. 
11. Създаване на макроси в бази от данни. 
12. Създаване на контролно табло в бази от данни. 
13. Създаване на индекси в таблици на бази от данни. 
14. Приложение на базите от данни. 
 

Технология на обучението и оценяване: 
За провеждане на лабораторните упражнения се използва материалната база на 

катедра „Физика“ (компютърна лаборатория). Лабораторните упражнения се провеждат на 
групи. За всеки студент има осигурено работно място. Студентите работят самостоятелно и 
изпълняват практическите задачи, описани в методическите указания и предварително 
дискутирани с преподавателя. Упражнението се зачита за отработено след представяне и 
защита на изпълнението на поставените задачи. 

Заверка на семестъра получават студентите, които са отработили всички лабораторни 
упражнения и са получили оценка на текущия контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Основи на компютърната техника и технологии“ 
завършва с текуща оценка. Текущата оценка е оценката от текущия контрол, проведен по 
време на лабораторните упражнения. 
 

Литература: 
1. Боровска, П. Компютърни системи. С., Сиела, 2009. 
2. Илиева, С., В. Лилов, И. Манова. Изграждане на софтуерни приложения. С., УИ „Св. 

Климент Охридски“, 2006. 
3. Мюлер, С. Компютърна енциклопедия. С., СофтПрес, 2002. 
4. Пенева, Ю. Бази от данни. Ч. 1. С., Регалия 6, 2003. 
5. Пенева, Ю., Г. Тупаров. Бази от данни. Ч. 2. С., Регалия 6, 2005. 
6. Тянев, Д. Организация на компютъра. Т. 1 и 2. Варна, УИ на ТУ, 2008. 



Молекулна физика и термодинамика 
 
 
ECTS кредити: 12.5                    Седмичен хорариум: 3 + 1 + 3  
Форма на оценяване: писмен изпит                               Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІІ    
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Радост Василева, 
тел.: 0888 64 77 44, e-mail: r_vassileva@swu.bg   
 
Анотация: 
Дисциплината има за цел да даде на студентите необходимия минимум от знания за основни 
макроскопични физически явления в областта на термодинамиката и молекулната физика. 
Някои практически приложения на тези знания се разглеждат в лабораторните и семинарните 
упражнения. Обучението е насочено към формиране на начин на мислене, възприемащ 
природните явления като взаимосвързани и взаимно обуславящи се процеси. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината съдържа два основни дяла от общата физика – молекулна физика и 
термодинамика. Акцентът е поставен върху следните теми: 

1. Основи на равновесната термодинамика. 
2. Термодинамично и статистическо тълкуване на основните термодинамични величини. 
3. Повърхностно напрежение. 
4. Изменение на агрегатното състояние на веществата.  
5. Елементи на неравновесната термодинамика. Явления на пренос: дифузия, 

топлопроводност, вътрешно триене и др.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
След приключване на лекционния курс се провежда писмен изпит. По време на обучението се 
провеждат писмени тестове върху материала от семинарните упражнения и защита на 
протоколите от лабораторните упражнения, оценките от които участват във формирането на 
крайната оценка. 
 
Литература: 
 
Основна 

1. Максимов, М. Основи на физиката – част I. София, Булвест – 2000, 2010. 
2. Граматиков, Пл. Физика – І. Благоевград, УИ „Неофит Рилски”, 2009.  
3. http://www.e-booksdirectory.com 

- Joseph M. Powers. Lecture Notes on Thermodynamics – University of Notre Dame, 2010. 
- J. B. Tatum. Heat and Thermodynamics , 2008. 
- Eric Bertin. Introduction to Statistical Physics , ENS Lyon , 2010 

 
Допълнителна 

1. H. Young, R. Freedman. University Physics N.Y., Addison-Wesley Publishers Co, 2000. 
2. Hans Kroha. Thermodynamics and Statistical Physics , 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r_vassileva@swu.bg
http://www.e-booksdirectory.com/
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5367
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=1778
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5720
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5138


Чужд език II ч. 
 
 
ECTS кредити: 2.0                                                          Седмичен хорариум: 0 + 2 + 0 
Форма на оценяване: текуща оценка                            Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІI 
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Електротехника, електроника и автоматика 
Технически факултет 
 
Лектор: 
ас. д-р Биляна Георгиева 
bilianag@swu.bg 
 
Описание на дисциплината: 

Дисциплината „Чужд език” има за задача да гарантира изграждането на 
комуникативните умения, усвояване на определен фонетичен, граматичен, лексически и 
тематичен минимум, умения и навици за участие в реални, комуникативни ситуации, познания и 
самостоятелна работа с речник. Тя цели преговор и систематизиране на базовите знания на 
студентите и осигурява единно стартово ниво за следващия етап на обучение, наречен "език на 
специалността". Изборът на темите се основава на високата им частност в научния стил на 
речта и безусловната им структурна значимост и необходимост в процеса на обучение по чужд 
език. Широко се използват упражнения с комуникативна насоченост, които затвърждават 
необходимите граматични навици и насърчават студентите към активна речева дейност в 
рамките на изучаваната тематика. Практическият курс се базира на тематични текстове, 
отразяващи студентското ежедневие, елементарна специална техническа терминология по 
специалността и цели стимулиране на желанието и мотивацията на студентите да 
усъвършенстват знанията си по чужд език и съответства на ниво – Elementary и Pre-
intermediate. 
 
Цел на дисциплината: 

Целта на курса е изграждането на начална комуникативна компетентност, като 
способност да се разбират и съставят устно и писмено смислени изказвания, в съответствие с 
правилата на английския език, да развият умения за четене и разбиране на текстове от 
ежедневното комуникиране и представяне, както и текстове свързани с основните термини по 
специалността; Да развият умения за работа с технически речник, да могат да правят преводи 
на текстове от английски език на български език с помощта на речник. 
 
Методи на обучение: 

Използват се активни методи посредством упражнения, провеждат се тестове за 
контрол на знанията, и се възлага решаване на съответни практически занятия, превод на 
физическа литература. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Електричество и магнетизъм 
 
 
ECTS кредити: 11.5               Седмичен хорариум: 3 + 1 + 3 
Форма на оценяване: писмен изпит             Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина “Електричество и магнетизъм” е задължителна за специалността и има за 
задача да осигури базовата подготовка в областта на експерименталната физика и създава 
фундамент за усвояване на материала, преподаван по основните физични  дисциплини в по-
горните курсове.  Дисциплината разглежда основните закони на електрическите и магнитните 
явления. Практическите занятия дават възможност на студентите да изследват 
експериментално основните физични явления и приложението им. Учебната дисциплина има 
входни връзки с обучението по физика и математика от средния курс, както и с изучаваните 
през предходните семестри физични дисциплини Механика и молекулна физика и 
математическите дисциплини Линейна алгебра и аналитична геометрия и математически 
анализ и изходни връзки с изучаваните през следващите семестри дисциплини като Оптика, 
Eлектродинамика, Атомна физика, Обща електротехника, Квантова електроника и др.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината разглежда основните закони на електрическите и магнитните явления. Условно е 
разделена на две части. В първата се изучават електрическите явления и включва електрично 
поле и закон на Кулон, поле на електрически дипол, теорема на Гаус, диелектрици в 
електрично поле, проводници в електрично поле, кондензатори, енергия на електрическото 
поле, електлически ток, закони на Ом и Джаул Ленц. Втората част разглежда магнитните 
явления и включва поле на движещ се заряд и закон на Био-Савар-Лаплас, сила на Лоренц. 
закон на Ампер, магнитен дипол, магнитно поле на соленоид и тороид, магнитни свойства на 
веществото. видове магнетици, електромагнитна индукция. Тук се засягат и въпросите касаеши 
движение на заредени частици в магнитни и електрически полета 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по три часа, семинарни упражнение по един час и лабораторни упражнения по 
три часа седмично. По време на всяко лабораторно упражнение студентите изготвят 
съответните протоколи. Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при 
оформяне на окончателната оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическата 
(лабораторни упражнения) и самостоятелна работа на студентите (разработвани курсови 
задачи).  
 
Литература: 

1. Иванов Л. М. „Обща физика II част“ Университетско издателство „Н. Рилски“, 2010. 
2. Иванов Л. М. „Електричество и магнетизъм “ Университетско издателство „Н. Рилски“, 

2011. 
3. Ив. Лалов „Електромагнитни явления” Университетско издателство Св. Кл. Охридски”, 

София, 1997. 
4. Т.И.Трофимова, Курс физики”, Университетско издателство Св. Кл. Охридски”, София, 

1994. 
 
 
 
 
 
 



Математични методи на физиката – I част 
 
 
ECTS кредити: 10.0                                                           Седмичен хорариум: 3 + 3 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит                               Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІІI    
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Радост Василева, 
тел.: 0888 64 77 44, е-mail: r_vassileva@swu.bg   
 
Анотация: 
Курсът има за цел да даде основни познания по математични методи на физиката и да служи като 
фундамент за усвояване на курсовете по теоретична физика, квантова електроника, 
астрофизика и др. специализирани курсове. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
 Дисциплината съдържа материал от различни глави на математическия анализ:  

1. Векторен и тензорен анализ.  
2. Обикновени диференциални уравнения от първи и по-висок ред. 
3. Системи от обикновени диференциални уравнения.  

 
Технология на обучението и оценяване: 
След приключване на лекционния курс се провежда писмен изпит в две части: писмен изпит 
задачи и писмен изпит – теория. По време на обучението се провеждат писмени тестове върху 
материала от семинарните упражнения, оценките от които участват във формирането на 
крайната оценка. 
 
Литература: 
 
Основна 

1. Пушкаров, Д. Математични методи на физиката – част І. Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 1993. 
2. D.I.Pushkarov – “Mathematical Methods of Physics”, Bahcesehir University, Istanbul, 2009. 
 
Допълнителна 

1. Христов, Хр. Математични методи на физиката. Наука и изкуство, 1980. 
2. http://www.e-booksdirectory.com 

- Ray M. Bowen, C.-C. Wang. Introduction to Vectors and Tensors Volume 2: Vector and 
Tensor Analysis, 2008. 

- Norbert Euler. A First Course in Ordinary Differential Equations, 2015. 
- Marcel B. Finan. A Second Course in Elementary Ordinary Differential Equations , 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r_vassileva@swu.bg
http://fairscience.files.wordpress.com/2011/08/mathmethodsenglish2.pdf
http://www.e-booksdirectory.com/
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=123
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=123
https://www.google.com/url?q=http://www.e-booksdirectory.com/details.php%3Febook%3D10589&sa=U&ved=0ahUKEwjprYnk09HLAhUmCZoKHZgdAJ0QFggIMAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGzPpksfKC-H5TX-fRQOjunTCRrpw
https://www.google.com/url?q=http://www.e-booksdirectory.com/details.php%3Febook%3D5620&sa=U&ved=0ahUKEwiBl6W41uDLAhXE8ywKHbc2BHUQFggQMAY&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEaMlF2UwR0Nf6TmXOH1XR1_QLGLw


Приложна топлотехника 
 
ECTS кредити: 7.0        Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: III 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината е задължителна в учебния план за образователно-квалификационна степен на 
обучение "Бакалавър" на специалност "Физика" в ПМФ при ЮЗУ - Благоевград. Тя се базира на 
предхождащите я задължителни дисциплини "Механика" и "Молекулна физика и 
термодинамика". Изучават се особеностите на видовете горива, различни способи на 
производство и акумулиране на топлинна енергия, елементи на строителната топлотехника, 
изисквания и схеми на централно и локално отопление, повишаване на ефективността чрез 
използване на вторични топлинни енергийни източници, методи за опазване на околната среда 
и др. 
По време на упражненията се решават задачи по темите, разучават се компютърни програми за 
изчисляване на топлинни схеми и симулиране на топлинна икономичност на сгради. Част от 
упражненията могат да се използват за посещение на действащи инсталации в региона, АЕЦ 
"Козлодуй", КРО "Водовод-Геотерма"- гр. Кочани (Р. Македония) и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Топлинни двигатели и работни машини. Органични горива. Процеси и 
продукти на горене. Промишлени и енергийни котли. Топлообменници. Термични 
електростанции. Основи на строителната топлотехника. Битово отопление. Енергийна 
ефективност и опазване на околната среда. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. От методична гледна точка материалът е групиран в 
раздели, следвайки логичната последователност от топлинни двигатели и машини през битово 
топлоснабдяване към енергийна ефективност. Практическите упражнения се провеждат в 
специализирани лаборатории. При някои от упражненията всеки студент работи на 
самостоятелно работно място и изпълнява практическите задачи, описани в методическите 
указания и предварително дискутирани с асистента. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Граматиков П. Лекции по приложна топлотехника, ЮЗУ-Благоевград, 2012. 
2. Димитров А. Съвременна топлотехника и енергетика, София, 2011. 
3. Хаджигенова Н. П. Термична част на ТЕЦ, Техника, С., 1979. 
4. Баскаков А. П., Б. В. Берг, О. К. Витт, Ю. В. Кузнецов, Н. Ф. Филипповский. Теплотехника, 

Энергоиздат, Москва, 1982. 
5. Андерсон Б. Солнечная енергия (основы строительного проэктирования), Стройиздат, М., 

1982. 
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Оптика 
 
 
ECTS кредити: 10.0               Седмичен хорариум: 3 + 1 + 3 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІV 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина “Оптика” е задължителна за специалността и има за задача да осигури 
базовата подготовка в областта на експерименталната физика и създава фундамент за 
усвояване на материала, преподаван по основните физични  дисциплини в по-горните курсове. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина “Оптика” обхваща изучаването на основните явления, свързани с 
разпространението на светлината във вакуум и диелектрични среди. На основата на теорията 
на Максуел се разглеждат основните свойства на светлината като електромагнитна вълна и 
особеностите на интерференцията на светлината, дифракционни и поляризационни явления. 
Разгледани са кръг явления свързани с взаимодействието на светлината с веществото, като 
поглъщане и дисперсия.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по три часа, семинарни упражнение по един час и лабораторни упражнения по 
три часа седмично. По време на всяко лабораторно упражнение студентите изготвят 
съответните протоколи. Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при 
оформяне на окончателната оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическата 
(лабораторни упражнения) и самостоятелна работа на студентите (разработвани курсови 
задачи).  
 
Литература: 

1. Л. М. Иванов „Обща Физика II“ Университетско издателство „Н. Рилски“, 2010. 
2. Justin Pedtrose,  Mihael Ware, Physics of Light and Optics” Brigham Young University. 
3. Н. И. Колитевский, “Волновая оптика” Москва 1992. 
4. Т.И.Трофимова, Курс физики”, Университетско издателство Св. Кл. Охридски”, София, 

1994. 
5. Г. С. Ландсберг,  “Оптика” Наука, Москва 1976. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Математични методи на физиката – ІІ част 
 
 
ECTS кредити: 8.5                                                             Седмичен хорариум: 3 + 3 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит                               Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: ІV 
 
Методическо ръководство: 
Катедра: Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Радост Василева, 
тел.: 0888 64 77 44, e-mail: r_vassileva@swu.bg 
 
Анотация: 
Целта на дисциплината е студентите да усвоят: основните теоретични понятия на изучавания 
математичен  апарат;  методите  за  решаване  на линейни частни диференциални уравнения 
от първи ред и линейни частни диференциални уравнения от втори ред; структурните елементи 
на математическото моделиране като метод на теоретичното познание, базиран на частните 
диференциални уравнения, методите за интегриране на аналитични функции. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на частни диференциални уравнения 
от първи ред и линейни частни диференциални  уравнения от втори ред, известни още като 
уравнения на математическата физика. Акцентира се върху приложния характер на тези 
уравнения – разглеждат се последователно вълновото уравнение, уравнението на 
топлопроводността, уравненията на Лаплас и Поасон. Изучават се също аналитичните функции 
и техните приложения. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
След приключване на лекционния курс се провежда писмен изпит в две части: писмен изпит – 
задачи и писмен изпит – теория. По време на обучението се провеждат писмени тестове върху 
материала от семинарните упражнения, оценките от които участват във формирането на 
крайната оценка. 
 
Литература: 

Основна: 
1. Пушкаров, Д. Математични методи на физиката. София, Проф. Марин Дринов, 1996. 
2. Христов, Хр. Математични методи на физиката. Наука и изкуство, 1980. 
3. D.I. Pushkarov – “Mathematical Methods of Physics”, Bahcesehir University, Istanbul, 2009. 
Допълнителна: 

1. Димитрова, К., П. Паскалев. Методическо ръководство за решаване на задачи по висша 
математика – трета част. Архимед, 2008. 

2.   http://www.e-booksdirectory.com 
 William W. Symes. Partial Differential Equations of Mathematical Physics, Rice University, 

2006.  
 A.D.R. Choudary, Saima Parveen, Constantin Varsan. Partial Differential Equations: An 

Introduction, arXiv, 2010. 
     Marcel B. Finan. A First Course of Partial Differential Equations in Physical Sciences 

and Engineering, Arkansas Tech University, 2009. 
 Matthias Beck, Gerald Marchesi, Dennis Pixton. A First Course in Complex Analysis, San 

Francisco State University, 2007 
 W. W. L. Chen. Introduction to Complex Analysis, Macquarie University, 2008. 
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Теоретична механика 
 
 
ECTS кредити: 7         Седмичен хорариум: 2 + 3 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит       Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: IV 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Ралица Станоева,  е-mail: rstanoeva@swu.bg 
 
Анотация: 

Учебната дисциплина “Теоретична механика” е задължителна за специалността и има 
за задача да обезпечи основна подготовка в областта на класическата механика и да създаде 
база за усвояване на материала, преподаван по основни и специални дисциплини в по-горните 
курсове.  

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Изучават се теоретичните основи на класическата механика. Изложението на 
материала, доколкото е възможно, има аксиоматична, а не описателно-историческа структура. 
В основата са положени Нютоновите представи за времето и пространството и вариационният 
принцип на най-малкото действие в неговата Лагранжева и Хамилтонова форма. Разглеждат се 
по-подробно следните важни механични системи: декартов хармоничен осцилатор, частица в 
централно поле, кеплерова задача, твърдо тяло. Наблегнато е на уравненията за движение и 
на законите за запазване в механиката. Практическите занятия са семинарни упражнения и 
дават възможност на студентите по-подробно да изследват основните теоретични и физични 
свойства на електромагнитното поле и приложението му. 
  
Технология на обучението и оценяване: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни 
упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. На упражненията се решават 
задачи, илюстриращи или допълващи лекционния материал. По време на лекциите се 
използват помощни средства за илюстрация на лекционния материал. Задължително в 
началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата 
преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика 
се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те 
сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. 

По време на обучението през семестъра се провеждат две оценявани контролни 
упражнения (решаване на задачи), средната оценка от които се взема предвид при формиране 
на крайната оценка. По време на изпитната сесия се провежда писмен изпит по предварително 
раздаден конспект. Крайната оценка се определя от писмен изпит и от текущ контрол от 
семинарните упражнения, взети с определена тежест. 
 Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 
особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията още на 
първата лекция и семинарно упражнение. 
 
Литература: 

1. В.Д. Бертяев, Л.А. Булатов, А.Г. Митяев, В.Б. Борисевич. „Краткий курс теоретической 
механики”, Серия „Высшее образование”, Феникс – 2011. 

2. Иродов И. Е. „Механика. Основные законы”. Бином. Лаборатория знаний, Москва 
2010. 

3. Д. Трифонов. Класическа механика. ИЯИЯЕ, ‘Авангард’, София 2002. 
4. Стефан Иванов, Основи на теоретичната и квантова механика, УИ „Св. Климент 

Охридски”, София 1998. 
5. И. Златев, А. Николов. Теоретична механика.  ‘Наука и изкуство’, София 1985. 
6. Л. Ландау, Е. Лифшиц. Механика. Учебн. пособ.: Для вузов. Т.1. «Физматлит», Москва 

2007. 
7. И.В. Савельев. Основы теоретической физики. т. 1.  'Наука', Москва 1975. 
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Дискретно оптимиране  
 
 
ECTS кредити: 3.0         Седмичен хорариум: 30 + 15 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит                  Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: IV семестър  
 

Методическо ръководство: 
Лектор: проф. д.н. Иван Мирчев,  
Катедра: “Информатика”, Природо-математически факултет, 2700 Благоевград, ул. Иван 
Михайлов № 56, тел. 073/88 51 63, е-mail: mirchev@swu.bg 
Асистент:        гл.ас. д-р Фатима Сапунджи,  
Катедра: “Комуникационна и компютърна техника и технологии” - Технически факултет, 2700 
Благоевград, ул. Иван Михайлов № 56, тел. 073/88 51 63, е-mail: sapundzhi@swu.bg 
 

Анотация: 
Предложената учебна програма дава знания на студентите от теория на графите и дискретното 
оптимиране. Разглеждат се редица алгоритми свързани с намирането на структурни и числови 
характеристики на графови обекти. Разгледана е също така задачата на линейното 
оптимиране, принципа за дуалност и някои класове оптимизационни задачи. Лекционният курс 
има приложен характер и осъществява междупредметна връзка с математическите дисциплини 
от учебния план на специалност „Физика”. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
В този курс се разглеждат някои елементи от следните основни въпроси: 

 Представяне на теория на графите (основни понятия и дефиниции, моделиране с графи 
и връзки, машинно представяне на връзки и графи, изчислител на сложност, евристика 
/евристични алгоритми/ ). 

 Алгоритми свързани с дървовидни структури (алгоритми за покриващи дървета, 
минимални и максимални покриващи дървета, размножения и гори от дървета) 

 Най-кратки пътища (алгоритми на Дийкстра, Форд и Флойд, търсене на к-ти по дължина 
пътища, приложение на алгоритмите за търсене на най-кратки пътища). 

 Потокови алгоритми (търсене на увеличаващи потока вериги, алгоритъм на Форд-
Фалкерсон за максимален поток, модификация на Едмондс и Карп, търсене на 
максимален поток при няколко източника и стока, поток с минимална цена, транспортна 
задача, динамични потоци). 

 Върхови и ребрени съчетания (постанавка на проблема и примери, максимални по 
мощност и тегло сдвоявания в биполярни и произволни графи, задача за назначението). 

 CPP проблеми (ойлерови цикли и вериги, задача за китайския пощальон в 
неориентирани и ориентирани графи). 

 TSP проблеми (Хамилтонови цикли, задача за търговския пътник,“branch-and-bound” 
алгоритми за TSP, евристични алгоритми за TSP). 

 Разполагане на обекти (търсене на центрове и медиани в графи). 

 Мрежово планиране и управление (метод за намиране на критичен път, топологическа 
сортировка на върховете, разчет на най-ранните и най-късните срокове, проекти с 
минимална стойност, обобщени мрежови графици). 

 

Технология на обучението и оценяване: 
Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 
Оценяване: три домашни задания D1, D2, D3; две контролни работи K1 и K2 (курсов проект); 
писмен изпит 

Окончателна оценка: = 0,2 .(
3

321 DDD 
) + 0,5 .( 

2

21 KK 
) + 0,3 (Изпит) 

 

Литература: 
1. Ив.Мирчев, "Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи", Благоевград, 2001 г. 
2. Ив.Мирчев, "Математическо оптимиране", Благоевград, 2000 г. 
3. Minieka, Е., Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Marcel Dekker, Inc., New York 

and Basel, 1978 (Майника, 3. Алгоритми оптимизации па сетях и графах, М., "Мир", 1981). 
4. Christofides, N., graph Theory. An Algorithmic approach, Academic Press lnc /London/ Ltd. 1975, 

1997 /Кристофидес, Н. Теория графов.Алгоритмический подход, М., “Мир”, 1978/. 
5. Simon Harris, James Ross, Fundamentals of Algorithms, Alex-Soft, 2006. 
6. Herbert Schild, JAVA 2: Programmer's Guide, SoftPres, 2007. 
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Атомна физика 
 
 
ECTS кредити: 9.0        Седмичен хорариум: 3 + 1 + 2 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: V 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Задължителната дисциплина "Атомна физика" е неразделна част от основния курс по обща 
физика в обучението студентите по “Физика” за придобиване на образователната степен 
"бакалавър". Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум, като в рамките на 
разумен компромис между теоретичния и приложен материал се дава приоритет на приложна 
страна на разглежданите теми. Математическият апарат е съобразен с нивото на подготовка на 
студентите в бакалавърската степен на обучение. От методична гледна точка материалът е 
групиран в раздели, следвайки логичната последователност от класическия атомизъм през 
физичните основи на квантово-механичната теория до физиката на атомите и молекулите. 
Практическите занятия дават възможност на студентите да изследват експериментално 
основните физични явления и приложението им. Учебната дисциплина има входни връзки с 
изучаваните през предходни семестри физични и математическите дисциплини като Обща 
физика и Математика и изходни връзки със следващите курсове по квантова механика и 
специализации при продължаване на обучението за получаване на степените "магистър" и 
"доктор" като електронна теория на твърдото тяло, микроелектроника, квантова електроника, 
приложение на физични и ядрени методи в различни области на науката и техниката и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Въведение в атомната и молекулната физика. Структура и модели на 
атома. Водородоподобен атом. Взаимодействие на атомите с електромагнитни лъчения и 
външни полета. Фина структура. Атомни спектри. Ефект на Зееман и Щарк. Периодична 
таблица. Природа на химическите връзки. Междумолекулни взаимодействия. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. От методична гледна точка материалът е групиран в 
раздели, следвайки логичната последователност от квантово-механичната теория до атомната 
физика. Практическите упражнения се провеждат в специализирани лаборатории. При някои от 
упражненията всеки студент работи на самостоятелно работно място и изпълнява 
практическите задачи, описани в методическите указания и предварително дискутирани с 
асистента. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. П. Граматиков. Атомна физика, УИ "Н. Рилски", Благоевград, 2007. 
2. Минкова А. Атомна физика, „Ромина”, София, 2000. 
3. Н. Балабанов, М. Митриков. Атомна физика, УИ "Кл. Охридски", София, 1991. 
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Физика на кондензираната материя 
 
 

ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 3 + 0 + 1 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: V (пети) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Физика на кондензираната материя“ е включена като 

задължителна в учебния план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, 
обучавани в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Физика на кондензираната материя“ е с общ хорариум 60 часа, 
от които 45 часа лекции и 15 часа лабораторни упражнения. Извънаудиторната заетост на 
студентите е 120 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за лабораторни упражнения. Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Модел на кондензираната материя. Основни типове кондензирана материя. 
2. Химични връзки. Видове. Енергия на химичната връзка. 
3. Геометрични свойства на кристалната решетка. 
4. Дефекти в кристалните решетки. 
5. Състояние на електроните в многоелектронните атоми и в кристала. 
6. Еластични свойста на кондензираната материя. 
7. Магнитни свойства на кондензираната материя. 
8. Диелектрични свойства на кондензираната материя. 
9. Макроскопична поляризация на твърди тела. 
10. Оптични свойства на кондензираната материя. 
11. Свръхпроводящи свойства на кондензираната материя. 

 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на лабораторните упражнения се използва лабораторията по „Физика на 
кондензираната материя“. Лабораторните упражнения се провеждат на групи. Студентите 
работят в подгрупи от 2–3 човека на работно място и изпълняват практическите задачи, 
описани в методическите указания и предварително дискутирани с асистента. След всяко 
проведено лабораторно упражнение студентите изготвят протокол. Упражнението се зачита за 
отработено след предаване и защита на съответния протокол. Заверка на семестъра получават 
студентите, които са отработили всички лабораторни упражнения, предали са и са защитили 
съответните протоколи и са получили оценка на текущия контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Физика на кондензираната материя“ завършва с 
писмен изпит върху учебното съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, 
че студентът е получил оценка от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от писмения изпит (60 %) и текущия контрол (40 %). 

 

Литература: 
1. Апостолов, А. Физика на кондензираната материя. С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2000. 
2. Борисов, М., К. Маринова. Увод във физиката на твърдото тяло. Ч. 1. С., Наука и 

изкуство, 1977. 
3. Борисов, М., К. Германова, К. Маринова. Увод във физиката на твърдото тяло. Ч. 2. 

С., Наука и изкуство, 1978. 
4. Лалов, И., В. Дечева. Физика на кондензираната материя. С., УИ „Св. Климент 

Охридски“, 2005. 
5. Marder, M. Condensed Matter Physics. John Wiley and Sons, 2010. 



Електродинамика 
 
 
ECTS кредити: 8         Седмичен хорариум: 2 + 3 + 0  
Форма на оценяване: писмен изпит       Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: V 
  
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Ралица Станоева,  е-mail: rstanoeva@swu.bg  
 
Анотация: 

Курсът по електродинамика е част от теоретичните курсове по физика, който се чете в V 
семестър след курсовете по обща физика и математични методи на физиката I и II част. Тя има 
за задача да даде основни знания на студентите в областта на класическата електродинамика. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Основните теми, включени в курса са: Електрични заряди, Основни закони на 
електростатичното поле, Механично действие на електростатичното поле, Основни закони на 
стационарните полета, Механично действие на стационарното магнитно поле, Променливо 
електромагнитно поле, Механично действие на електромагнитното поле, Специални и общи 
трансформации на Лоренц, Релативистка формулировка на електродинамиката, Релативистка 
механика на материална точка и Движение на заряди в електромагнитно поле. Тези теми дават 
начална подготовка на студентите за квантовата електродинамика. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни 
упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. На упражненията се решават 
задачи, илюстриращи или допълващи лекционния материал. По време на лекциите се 
използват помощни средства за илюстрация на лекционния материал. Задължително в 
началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата 
преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика 
се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те 
сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. 

По време на обучението през семестъра се провеждат две оценявани контролни 
упражнения (решаване на задачи), средната оценка от които се взема предвид при формиране 
на крайната оценка. По време на изпитната сесия се провежда писмен изпит по предварително 
раздаден конспект. Крайната оценка се определя от писмен изпит и от текущ контрол от 
семинарните упражнения, взети с определена тежест. 
 Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 
особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията още на 
първата лекция и семинарно упражнение. 
 
Литература: 

1. Д. Трифонов. Класическа електродинамика. Издателство на ЮЗУ,  Благоевград, 1995. 
2. Х. Попов.  Електродинамика. УИ ‘Св. Кирил и  Методи’, София, 1995. 
3. И.В. Савельев.  Основы теоретической физики.  т. 1.  'Наука', Москва,  1975. 
4. Я.П. Терлецкий, Ю.П. Рыбаков. Электродинамика. ‘Высшая школа’, Москва, 1990. 
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Радиофизика 
 

 
ECTS кредити: 3.5               Седмичен хорариум: 2 + 0 + 1 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: V 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Дисциплината “Радиофизика“ запознава студентите от специалността с електрическите 
трептения и вълни възникващи в електрическите вериги,  основните закони и методите за 
пресмятане на електрическите и магнитни явления възникващи при постоянни и променливи 
режими. Въвеждат се форми за изобразяване на напреженията и токовете, енергийни 
съотношения, условия за предаване на максимална мощност, взаимоиндуктивни връзки, 
резонанс, трифазни вериги, изследване на преходните процеси в линейните електрически 
вериги. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът условно може да се раздели на два модула. Първия разглежда електромагнитните 
трептения в електрически вериги. Въвеждат се основните понятия и идеализираните елементи 
на електрическите вериги. Разглеждат се процесите на загуби, натрупване и  преобразуване на 
електрическата енергия в елементите на електрическите вериги при протичане на 
синусоидален ток. Разгледани са различни методи за пресмятане на електрически вериги. 
Акцент е поставен върху резонансни вериги, резонанс на напреженията в rLC двуполюсник от 
последователен тип, резонанс на токовете в  rLC двуполюсник от паралелен тип. Разглеждат се 
преходни процеси в rL, rC, в  rLC вериги - свободен и установен режим. Втората част е 
посветена на изучаване на електромагнитните вълни. Свойствата на електромагнитните вълни 
се извеждат на база теория на Максуел за електромагнитното поле. Показва се, че плоските 
монохроматични вълни са решение на уравненията на Максуел. Извеждат се основните 
свойства на електромагнитните вълни- напречност на електромагнитното поле и ортогоналност 
на електрическия и магнитния вектор. Разглеждат се поляризацията и Енергия на 
електромагнитните вълни. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по два часа и лабораторни упражнения провеждани по два часа през 
седмица.  По време на всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните 
протоколи. Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическата (лабораторни 
упражнения) и самостоятелна работа на студентите (разработвани курсови задачи).  

 
Литература: 

1.  Фархи С., С.Папазов. Теоретична електротехника, ч.1, 2 и 3. С., Техника, 1988, 1990, 1992. 
2.  Тошев Г. и др. Теоретична електротехника, ч. 4. С., Техника, 1993. 
3.  ошев Г. Основи на електротехниката и електрониката, ч.1, Изд. ЮЗУ, 1987, 1993. 
4.  Темелкова В., Кипрова Л. Решени задачи по електротехника, Изд.ЮЗУ, 2006. 
5.  Темелкова В., Кипрова Л. Решени примери и тестове по електротехника, Изд.ЮЗУ, 2007. 
6.  Фархи С. и др. Решени примери по ТЕ ч. 1, 2. С., Техника, 1998. 

 
 
 
 
 
 



Обща метрология 
 
 
ECTS кредити: 3.5        Седмичен хорариум: 2 + 0 + 1 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: V 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината е задължителна в учебния план за образователно-квалификационна степен на 
обучение "Бакалавър" на специалност “Физика” в ПМФ при ЮЗУ - Благоевград. Тя се базира на 
предхождащите я задължителни дисциплини "Механика", "Електричество и магнетизъм", 
“Приложна топлотехника” и “Планиране на експеримента и обработка на дани”. Изучават се 
основни понятия и определения в метрологията, размерност и единици на физичните величини, 
международната система единици SI, основни измервателни операции, елементарен 
измервателен процес, видове и методи на измерване. 
По време на упражненията се решават задачи по темите, изучават се видовете измервания 
(преки, косвени, съвкупни, съвместни; еднократни, многократни; статични, динамични), методи 
за измерване, грешки на средствата за измерване (aбсолютна, относителна, приведена; 
основна, допълнителна; систематична, случайна; адитивна, мултипликативна; статична, 
динамчна), грешки при измерванията (инструментална, методична, субективна) и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Основни понятия и определения в метрологията. Размерност и 
единици на физичните величини. Системи мерни единици. Точност и грешка. Средства за 
измерване. Обработка на резултатите от измерванията. Категории и видове стандарти. 
Еталони. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. От методична гледна точка материалът е групиран в 
раздели, следвайки логичната последователност от основи на метрологията към 
необходимостта от стандартизация и сертификация на изделията. Практическите упражнения 
се провеждат в специализирани лаборатории. При някои от упражненията всеки студент работи 
на самостоятелно работно място и изпълнява практическите задачи, описани в методическите 
указания и предварително дискутирани с асистента. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Електрически измервания (ред. Б. И. Матраков), ТУ-София, 1998. 
2. Kalchev I., I. Kodjabashev, N. Kolev, I. Petrov, T. Tashev, S. Yordanova. Measurement and 

Instrumentation, TU-Sofia, 1998. 
3. Основы метрологии и злектрические измерения (ред. Е. М. Душин), ЕИ, Л., 1987. 
4. Jones L., Chin A. Electronic Instruments and Measurements, Prentice-Hall Int., 1991. 
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Ядрена физика 
 
 
ECTS кредити: 8.5        Седмичен хорариум: 3 + 1 + 2 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VI 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Задължителната дисциплина "Ядрена физика" е неразделна част от основния курс по обща 
физика в обучението студентите по “Физика” за придобиване на образователната степен 
"бакалавър" и естествено продължение на задължителната дисциплина “Атомна физика”. 
Курсът е тясно свързан с предхождащите го курсове по обща физика, математика и атомна 
физика, както и със следващите специални курсове при продължаване на обучението за 
получаване на степените "магистър" и "доктор" като електронна теория на твърдото тяло, 
микроелектроника, квантова електроника, ядрена енергетика, приложение на физични и ядрени 
методи в различни области на науката и техниката и др. Материалът е подбран в съответствие 
с предвидения хорариум, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и приложен 
материал се дава приоритет на приложна страна на разглежданите теми. Математическият 
апарат е съобразен с нивото на подготовка на студентите в бакалавърската степен на 
обучение. От методична гледна точка материалът е групиран в раздели, следвайки логичната 
последователност от физика на атомното ядро и неговите радиоактивни превръщания до 
неутронната физика, ядрения синтез и елементарните частици. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Въведение в ядрената физика. Структура на атомното ядро. Модели 
на ядрата. Особености на ядрените сили. Ядрени реакции. Делене. Синтез. Неутронна физика. 
Разсейване на неутрони. Ускорители. Ядрени реактори. Видове радиация. Основни концепции 
за радиационна защита. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. От методична гледна точка материалът е групиран в 
раздели, следвайки логичната последователност от физичните основи на атомното ядро и 
неговите радиоактивни превръщания до неутронната физика, ядрения синтез и радиационната 
безопасност. През голяма част от времето лекциите ще преминават под формата на дискусии 
по проблемите на енергийния мениджмънт. Част от въпросите с практическа насоченост се 
разглеждат в семинарните занятия и лабораторните упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Граматиков П. С. Ядрена физика с елементи на радиационна защита и дозиметрия, УИ „Н. 
Рилски”, Благоевград, 2008. 
2. Славов Б. Увод в теоретичната ядрена физика, УИ „Св. Кл. Охридски”, София, 2009. 
3. Н. Балабанов. Ядрена физика, УИ, Пловдив, 1998. 
4. И. В. Ракобольская. Ядерная физика, Изд. Московского ун-та, Москва, 1971. 
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Оптоелектроника и оптически комуникации 
 

 
ECTS кредити: 5.5               Седмичен хорариум: 3 + 0 + 1 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Курсът по Оптоелектроника и оптически комуникации представя съвременните концепции в 
развитието на оптическите мрежите за пренос на информация. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът условно може да се раздели на три части. Първата част касае общите принципи на 
разпространения на светлина в оптически световоди. Разглеждането започва с планарен 
световод като най-проста световодна структура. Въвеждат се основни понятия като числова 
апертура, вълноводни моди и се изяснява тяхната връзка с геометричните параметри на 
световода. Разглеждането на светлина по цилиндричен световод е направено на база 
вълноводен анализ. Разглеждат се различни типове световоди изясняват се техните 
дисперсионни свойства и оптически загуби.Втората част на курса е посветена на 
производството и контрола на параметрите на световоди. Разглеждат се пасивните елементи 
използувани в оптическите линии. Особен акцент е отделен на приемно предавателните 
електронни модули и усилватели. Изясняват се основните принципи при проектиране на 
влакнесто-оптичните комуникационни линии.  Третата част на курса е посветена на нелинейно 
оптични ефекти възникващи в световоди и тяхното влияние върху информационни капацитет 
на оптическата линия. Разгледани са въпросите за временно и честотно уплътняване на 
информационните канали. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по три часа и лабораторни упражнения по един час седмично. По време на 
всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните протоколи. Дисциплината 
завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната оценка се 
отчитат оценките от изпита и оценките от практическата (лабораторни упражнения) и 
самостоятелна работа на студентите (разработвани курсови задачи).  
 
Литература: 

1. Govind Agrawal, Fiber optiic communication systems, 4th edition, Weley Interscience 
Publication, 2011. 

2. Едуард Лесли Влакнеста оптика Техника 2009 Превод от английски. 
3. Ст. Рабов, Л Христов “Оптически комуникационни системи” София 1998. 
4. Унгер Планарные и волоконные оптические волноводы Мир 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Квантова механика 
 
 
ECTS кредити: 7.5         Седмичен хорариум: 2 + 3 + 0  
Форма на оценяване: писмен изпит       Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VI 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Ралица Станоева,  е-mail: rstanoeva@swu.bg  
 
Анотация: 

Курсът има за цел да даде основни познания по квантова физика и фундамент за 
курсовете по статистична физика, квантова електроника, астрофизика и др. специални курсове. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Основни постулати на квантовата механика. Формализъм на квантовата механика: 
пространство на състояния и ермитови оператори. Уравнение на Шрьодингер: точно решими 
модели-атом на водорода, хармоничен осцилатор, потенциална яма. Приближени методи: 
теория на пертурбациите, метод на Хартри-Фок. Тъждествени частици и принцип на Паули. 
Ъглов момент и спин. Многоелектронни атоми и периодична система на елементите. Теория на 
разсейване и формула на Ръдърфорд. Уравнения на Клайн-Гордон и Дирак. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни 
упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. На упражненията се решават 
задачи, илюстриращи или допълващи лекционния материал. По време на лекциите се 
използуват помощни средства за илюстрация на лекционния материал. Задължително в 
началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата 
преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика 
се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те 
сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. 

По време на обучението през семестъра се провеждат две оценявани контролни 
упражнения (решаване на задачи), средната оценка от които се взема предвид при формиране 
на крайната оценка. По време на изпитната сесия се провежда писмен изпит по предварително 
раздаден конспект. Крайната оценка се определя от писмен изпит и от текущ контрол от 
семинарните упражнения, взети с определена тежест. 
 Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 
особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията още на 
първата лекция и семинарно упражнение. 
 
Литература: 

1. Л.Й.Павлов, С.Т.Иванов, Основи на квантовата механика, Издателство ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, стр. 1 – 347 , ( юни  2010 год. ) 

2. А.Атанасов, Основи на квантовата механика,  Изд.Пловдивски У-тет, 1993. 
3. Стефан Иванов, Основи на теоретичната и квантова механика, УИ „Св. Климент 

Охридски”, София 1998. 
4. Л. Ландау, Е. Лифшиц. Механика. Учебн. пособ.: Для вузов. Т.1. «Физматлит», Москва 

2007.  
5. Л.Ландау, Е.Лившиц, Квантовая механика, “Наука”, Москва, 1976. 
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Астрономия и астрофизика 
 
 

ECTS кредити: 5,5         Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VI (шести) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Астрономия и астрофизика“ е включена като задължителна в 

учебния план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Астрономия и астрофизика“ е с общ хорариум 60 часа, от които 
45 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 
105 часа. 

Обучението по учебната дисциплина „Астрономия и астрофизика“ има теоретико-
приложен характер. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за семинарни упражнения. Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Астрономията и астрофизиката като науки. 
2. Видими положения и движения на небесните тела. 
3. Слънце. Движение на Слънцето. 
4. Слънчева система. 
5. Луна. Движение на Луната. 
6. Астрономически методи за измерване на времето. 
7. Звезди. Звездна еволюция. 
8. Междузвездна среда. 
9. Галактики и Вселена. 
10. Галактиката „Млечен път“. 
11. Основи на съвременната астрофизика. 
12. Астрофизични методи и инструменти.  
13. Астродинамика.  

 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на семинарните упражнения се използват различни дидактически 
материали – компютърни презентации, разработени в съответствие с учебното съдържание на 
упражненията, електронни нагледни материали със справочен характер, задачи и др. 

Заверка на семестъра получават студентите, които са получили оценка на текущия 
контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Астрономия и астрофизика“ завършва с писмен 
изпит върху учебното съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, че 
студентът е получил оценка от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от писмения изпит (70 %) и текущия контрол (30 %). 

 

Литература: 
1. Купър, Х., Н. Хенбест. Енциклопедия на астрономията. С., Книгомания, 2015. 
2. Кюркчиева, Д. Астрофизика. Шумен, УИ „Константин Преславски“, 2004. 
3. Мишев, Д. Космическите изследвания в България. С., АИ „Проф. М. Дринов“, 2004. 
4. Николов, Н., В. Радева, Е. Илиева. Астрономия. С., Педагог 6, 2003. 
5. Николов, Н., М. Калинков. Астрономия. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998. 
6. Язаджиев, С. Увод в теорията на черните дупки. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 

2009. 



Eнергийна ефективност и енергиен мениджмънт 
 
 
ECTS кредити: 3.0        Седмичен хорариум: 2 + 0 + 0 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VI 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината е задължителна в учебния план за образователно-квалификационна степен на 
обучение "Бакалавър" на специалност “Физика” в ПМФ при ЮЗУ - Благоевград. Тя се базира на 
предхождащите я задължителни дисциплини "Молекулна физика и термодинамика" и 
“Приложна топлотехника”. Изучават се особеностите на видовете енергия, различни способи за 
намаляване на загубите при нейната трансформация от един вид в друг, основните показатели 
за оценка на ефективността на даден вид производство, методи и похвати за опазване на 
околната среда. Подробно се разглеждат принципите за ефективно управление на енергийните 
разходи, ролята и методите на работа на компаниите за енергийни услуги с гарантиран 
резултат. Специално внимание е отделено на съдържанието, подготовката, извършването и 
оформянето на документацията за енергийно обследване на промишлени инсталации. 
Подробно се разглеждат основните видове енергийно оборудване в индустриални предприятия, 
системи за климатизация, осветление, електроснабдяване, за вода и сгъстен въздух, 
вентилатори и турбини, пещи и сушилни и са демонстрирани възможни начини за намаляване 
на енергийните им загуби. Отделен раздел се занимава с ефективното управление на отпадна 
енергия („Вторични енергийни източници”), модерните методи на комбинирано производство на 
електроенергия и топлина („Ко-генерация”) и алтернативните методи за производство на 
енергия („Възобновяеми източници на енергия”). Разглежда се методиката на ЕБВР 
(Европейската банка за възстановяване и развитие) за изчисляване на емисиите от парникови 
газове и задачите пред България по изпълнение на Програмата „20-20-20” на Европейския 
съюз. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Енергия и устойчиво развитие. Енергоефективност на бизнеса. 
Основни принципи на енергийния мениджмънт. Енергиен одит. Енергиен мениджмънт в 
промишлеността. Когенерационни технологии. Енергийна ефективност и опазване на околната 
среда. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. Методически изложението следва логичната 
последователност от управление на енергията от конвенционални и алтернативни 
енергоизточници през нейното ефективното използване в различни производства до 
международните екологични ангажименти на България. През голяма част от времето лекциите 
ще преминават под формата на дискусии по проблемите на енергийния мениджмънт. По 
учебен план няма предвидени практически упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. „Наръчник по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт” (ред. Пл. Граматиков); ОП 

"Конкурентоспособност", Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” (BEECIFF), 
МИЕТ, 2012. 

2. Калоянов Н., Д. Баев, Д. Дуков. „Енергиен мениджмънт в малки и средни предприятия”, 
практическо помагало. http://www.ems-textile.eu/files/Energy_Management_Manual_BG.pdf 

mailto:psgramat@swu.bg
http://www.ems-textile.eu/files/Energy_Management_Manual_BG.pdf


Лазерна техника 
 

 
ECTS кредити: 6.0               Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: задължителна 
Семестър: VII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Курсът по лазерна техника представя основните физични идеи на квантовата електроника и е 
дадено описание на принципа на действие на най-разпространените лазерни източници.  
Разглеждат се физическите принципи на усилване и генерация на светлина въз основа на 
индуцираното излъчване Също така се разглеждат откритите лазерни резонатори, принципите 
на действие на газовите и твърдотелните лазери както и на някои пренастройваеми лазерни 
източници. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът условно може да бъде разделен на две части. Първата част касае общите принципи на 
лазерната техника. Те за валидни за всички лазерни системи. В тази част се разглеждат 
индуцираните и спонтанните преходи, коефициентите на Айнщайн, кохерентност на 
индуцираното излъчване, широчина и форма на спектралните линии, поглъщане и усилване на 
активните лазерни среди, насищане на усилването, генерация на лазерно лъчение, открити 
резонатори, устойчивост на лазерните резонатори, Q-модулация и синхронизация на модите. 
Втората част описва принципа на работа на основните лазерни източници. Разгледани са най-
популярните газови и твърдотелни лазери. От газовите лазери се описва принципа на действие 
на хелий-неоновия лазер, азотния лазер, аргоновия лазер, медения лазер и  лазера на 
въглероден двуокис. От твърдотелните лазери са разгледани рубиновия лазер, неодимовия 
лазер както и полупроводниковите лазери. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по два часа и лабораторни упражнения провеждани по два часа сезмично. По 
време на всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните протоколи. 
Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическата (лабораторни 
упражнения) и самостоятелна работа на студентите (разработвани курсови задачи).  

 
Литература: 

1. Н.В.Карлов, „Лекции по квантовой електроники”,  Москва, Наука, 1980. 
2. М. Ненчев, С. Салтиел. „Лазерна техника“, УИ „Св. Климент Охридски“ 1994. 
3. Peter W. Milonni, Joseph H. Eberly, „Laser Physics“, Wiley, 2010, ISBN 978-0-470-38771-9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Топлофизика 
 
 
ECTS кредити: 6.0        Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината е избираема от учебния план за образователно-квалификационна степен на 
обучение "Бакалавър" на специалност "Физика" в ПМФ при ЮЗУ - Благоевград. Тя се базира на 
предхождащите я задължителни и избираеми дисциплини "Механика", "Молекулна физика и 
термодинамика", "Математика" и “Приложна топлотехника”. Материалът е подбран в 
съответствие с предвидения хорариум, като в рамките на разумен компромис между 
теоретичния и приложен материал се дава приоритет на техническата и приложна страна на 
разглежданите теми. С тази цел се разглеждат и някои специфични теми от областта на 
приложната топлофизика. Математическият апарат е съобразен с нивото на подготовка на 
студентите.  
По време на семинарите се решават задачи по темите, разучават се компютърни програми за 
изчисляване на топлинни схеми и симулиране на топлинна икономичност на сгради. Част от 
упражненията могат да се използват за посещение на действащи инсталации в региона, АЕЦ 
"Козлодуй", КРО "Водовод-Геотерма"- гр. Кочани (Р. Македония) и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: методи на получаване, преобразуване, предаване и използване на 
топлината, принципи на действие и особености на източниците на топлина и топлинните 
инсталации. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. От методична гледна точка материалът е групиран в 
раздели, следвайки логичната последователност от техническата термодинамика през топло-
масо-обмена към приложните теми. Практическите упражнения се провеждат в специализирани 
лаборатории. При някои от упражненията всеки студент работи на самостоятелно работно 
място и изпълнява практическите задачи, описани в методическите указания и предварително 
дискутирани с асистента. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Граматиков П. Лекции по топлофизика, ЮЗУ-Благоевград, 2012. 
2. Димитров А. Съвременна топлотехника и енергетика, София, 2011. 
3. Велев Д. С. Техническа термодинамика и топлообмен, ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1981. 
4. Баскаков А. П., Б. В. Берг, О. К. Витт, Ю. В. Кузнецов, Н. Ф. Филипповский. Теплотехника, 
Энергоиздат, Москва, 1982. 
5. Михеев М. А., И. М. Михеева. Основы теплопередачи, Энергия, Москва, 1977. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:psgramat@abv.bg


Планиране на физическия експеримент и обработка 
на експериментални данни 

 
 
ECTS кредити: 6         Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2  
Форма на оценяване: писмен изпит       Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Ралица Станоева,  е-mail: rstanoeva@swu.bg  
 
Анотация: 

Целта на дисциплината е студентите да придобият знания за основните методи за 
обработка на данни с цел те да са в състояние да ги използват в анализа на конкретни 
експерименти.  

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Програмата съдържа материал за съвременното състояние на експерименталната 
физика, която от своя страна изисква използването на методи за анализ на резултатите от 
измерванията. Практическите занятия се състоят в разработването на програми, реализиращи 
основни процедури за анализ на данни. Разглежданите примери са с данни от конкретни 
експерименти, но използваните методи имат много по-широк обхват. В последните упражнения 
е застъпено оформянето на вече обработени данни в публикация. 
  
Технология на обучението и оценяване: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и 
лабораторни упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. На упражненията се 
решават задачи, илюстриращи или допълващи лекционния материал. Задължително в 
началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата 
преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика 
се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те 
сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. 

По време на изпитната сесия се провежда писмен изпит по предварително раздаден 
конспект. Крайната оценка се определя от писмен изпит и от текущ контрол от лабораторните 
упражнения, взети с определена тежест. 
 Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 
особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията още на 
първата лекция и лабораторно упражнение. 
 
Литература: 

1. https://root.cern.ch/  
2. http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/  
3. Б.Димитров, Н.Янев: Вероятности и статистика, второ издание, Университетско 

издателство “Св. Кл. Охридски” (1998) 
4.  Вучков, И. Планиране и анализ на експеримента. С., ХТМУ, 2005. 
5. Митков, А. Теория на експеримента. Русе, Дунав прес, 2011. 
6. З.Брандт: Статистические методы анализа наблюдений, Мир, Москва (1975). 
7. Ч.Лоусън, Р.Хенсон: Численное решение задач метода наименьших квадратов, 

Наука, Москва (1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rstanoeva@swu.bg
https://root.cern.ch/
http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/


Измерване на физични величини 
 
 

ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII (седми) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Измерване на физични величини“ е включена като избираема в 

учебния план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Измерване на физични величини“ е с общ хорариум 60 часа, от 
които 30 часа лекции и 30 часа лабораторни упражнения. Извънаудиторната заетост на 
студентите е 120 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за лабораторни упражнения. Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Роля, място и значение на измерванията във физиката. 
2. Международна система измерителни единици SI. 
3. Точност и грешки. 
4. Представяне на резултатите от измерване на физични величини. 
5. Електромеханични средства за измерване на физични величини. 
6. Електронни аналогови средства за измерване на физични величини. 
7. Електронни цифрови средства за измерване на физични величини. 
8. Компютъризирани системи за измерване на физични величини. 
9. Методи и средства за измерване на електрични физични величини. 
10. Методи и средства за измерване на неелектрични физични величини. 

 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на лабораторните упражнения се използва лабораторията по „Измер-
ване на физични величини“. Лабораторните упражнения се провеждат на групи. Студентите 
работят в подгрупи от 2–3 човека на работно място и изпълняват практическите задачи, 
описани в методическите указания и предварително дискутирани с асистента. След всяко 
проведено лабораторно упражнение студентите изготвят протокол. Упражнението се зачита за 
отработено след предаване и защита на съответния протокол. Заверка на семестъра получават 
студентите, които са отработили всички лабораторни упражнения, предали са и са защитили 
съответните протоколи и са получили оценка на текущия контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Измерване на физични величини“ завършва с 
писмен изпит върху учебното съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, 
че студентът е получил оценка от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от писмения изпит (60 %) и текущия контрол (40 %). 

 

Литература: 
1. Кирий, А., А. Асенов. Измерване на топлинни, хидравлични и механични величини. 

С., ТУ, 2006. 
2. Радев, Х. Метрология и измервателна техника. Т. 1, 2. С., Софттрейд, 2008, 2010. 
3. Радев, Х. Метрология и измервателна техника. Т. 3. С., Софттрейд, 2012. 
4. Русев, Д., Б. Матраков, В. Туренков. Електрически измервания. С:, Tехника, 2000. 
5. Стоянов, И., Б. Николова, Г. Николов. Компютърно-базирани измервателни 

системи. С., ТУ, 1997. 
6. Трендафилов, Г. Основи на електроизмервателната техника. Габрово, УИ „Васил 

Априлов“, 2000. 



Съвременни методи за изследване 
на аерокосмичната и природната среда 

 
ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII (седми) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Съвременни методи за изследване на аерокосмичната и 

природната среда“ е включена като избираема в учебния план на специалността „Физика“. Тя 
се изучава от студентите, обучавани в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина е с общ хорариум 60 часа, от които 45 часа лекции и 15 часа 
семинарни упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 120 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за семинарни упражнения. Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 

 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Слънце. Слънчева система. Планетата Земя. Основни методи за изследването им. 
2. Литосфера. Магнитосфера. Атмосфера. Хидросфера. Биосфера. Основни характеристики. 
Методи за изследване. 
3. Космичен фон и магнитосфера. Корелации и методи за изследването им. 
4. Аерокосмична среда. Основни параметри на аерокосмичната среда. 
5. Основни методи и инструменти за изследване на аерокосмичната среда. Телескопи, 
спътникови детектори и други. 
6. Метеорологични параметри. Основни методи за измерването им. 
7. Аерозоли. Физични характеристики. Атмосферен пренос. Основни методи за измерването им. 
8. Атмосферен пренос на тежки и токсични метали. 
9. Атмосферен пренос на химични замърсители. Основни методи за измерването им. 
10. Озон, радон, CO2 и тяхната роля в атмосферата. 
11. Космичен фон и метеорологични ефекти. 
12. Космичен фон, атмосфера и биосфера. 
13. Природна среда. Основни параметри и характеристики на природната среда. Подходи в 
изследването на природната среда. Контрол и управление на природната среда. 
14. Радиоекология и природна среда. Миграция на радионуклиди. Инженерни бариери. 
Управление. 
15. Информационни системи и природна среда. Пренос и анализ на данни за природната среда. 
 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на семинарните упражнения се използват различни дидактически 
материали – компютърни презентации, разработени в съответствие с учебното съдържание на 
упражненията, електронни нагледни материали със справочен характер, задачи и др.  

Заверка на семестъра получават студентите, които са получили оценка на текущия 
контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Съвременни методи за изследване на 
аерокосмичната и природната среда“ завършва с писмен изпит върху учебното съдържание. 
Окончателна оценка се оформя само при условие, че студентът е получил оценка от писмения 
изпит поне „Среден 3“. При оформяне на окончателната оценка се отчитат оценките от 
писмения изпит (70 %) и текущия контрол (30 %). 
 

Литература: 
1. Дерменджиев, В. Спокойното и активно Слънце. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1997. 
2. Мардиросян, Г. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната 

среда. Ч. 1. С., АИ. „Проф. Марин Дринов“, 2003. 
3. Мишев, Д. Космическите изследвания в България. С., АИ „Проф. М. Дринов“, 2004. 



Акустика 
 
 

ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 3 + 0 + 1 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII (седми) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Акустика“ е включена като избираема в учебния план на 

специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Акустика“ е с общ хорариум 60 часа, от които 45 часа лекции и 15 
часа лабораторни упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 120 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за лабораторни упражнения. 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Акустиката като наука. Исторически преглед. Дялове на акустиката. 
2. Физическа същност на звука. 
3. Физиологична акустика. 
4. Излъчване и източници на звук. 
5. Приемане и приемници на звук. 
6. Разпространение на звука. Явления. 
7. Ефект на Доплер. Бинаурален ефект. 
8. Електроакустични преобразуватели. Микрофони. Високоговорители. Видове. Параметри. 
9. Озвучителни тела. Видове. Изисквания към системите за озвучаване. 
10. Аналого-цифрово и цифрово-аналогово преобразуване на аудио сигнали. 
11. Акустика на помещенията. Акустическо проектиране. Време на реверберация. 
12. Защита на сгради от вътрешен и външен шум. Акустически материали. Видове и функции. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 
компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на лабораторните упражнения се използва лабораторията по „Акустика“. 
Лабораторните упражнения се провеждат на групи. Студентите работят в подгрупи от 2–3 
човека на работно място и изпълняват практическите задачи, описани в методическите 
указания и предварително дискутирани с асистента. След всяко проведено лабораторно 
упражнение студентите изготвят протокол. Упражнението се зачита за отработено след 
предаване и защита на съответния протокол. Заверка на семестъра получават студентите, 
които са отработили всички лабораторни упражнения, предали са и са защитили съответните 
протоколи и са получили оценка на текущия контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Акустика“ завършва с писмен изпит върху 
учебното съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, че студентът е 
получил оценка от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на окончателната оценка се 
отчитат оценките от писмения изпит (60 %) и текущия контрол (40 %). 

 
Литература: 

1. Вахитов, Ш., Ю. Ковалгин, А. Фадеев, Ю. Щевьев. Акустика. М., Горячая линия-
Телеком, 2009, 660 с. 

2. Кусев, А. Музикална акустика. С., Нов български университет, 2011, 300 с. 
3. Кусев, А. Пространствена акустика. С., Нов български университет, 2011. 
4. Николов, Н. Градоустройствена акустика. С., Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 2006, 236 с. 



Физични методи в медицината 
 
 
ECTS кредити: 6.0              Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 

Целта на дисциплината е студентите да придобият трайни знания за основните 
принципи, върху които функционират съвременните медицински прибори, техните възможности 
за диагностика и лечение и предимства пред традиционните средства. Курсът демонстрира 
прякото практическо приложение на законите на физиката в медицината и биологията и показва 
връзката между теория и практика. По този начин се цели формиране на начин на мислене, 
възприемащ природните явления като взаимосвързани и взаимно обуславящи се процеси. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Курсът запознава студентите с основите на оптичните методи и технологии в 
биологията и медицината. Разглеждат се принципите и приложенията на основни диагностични 
и терапевтични оптични техники. Знанията се надграждат върху получените от общите, базови 
курсове изучавани в предходни семестри на бакалавърската програма, като основно са 
разгледани най-широко прилаганите съвременни методи. Показано е многостранното 
приложение на физичните знания, методи и апаратура в медицината. Основно са разгледани 
принципите на работа на оптико-поляриметричните методи за диагностика. Представени са 
биофизичните основи на терапевтичното действие на оптичните взаимодействия и 
въздействието им на клетъчно, тъканно, органно и системно ниво върху живите организми.  
 
Технология на обучението и оценяване: 

Организация на обучението се извършва  съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по два часа и лабораторни упражнения по два часа седмично. По време на 
всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните протоколи. Дисциплината 
завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната оценка се 
отчитат оценките от изпита и оценките от практическата (лабораторни упражнения). 
 
Литература: 

1. R. D. Guenther, Modern Optics, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-60538-7, 1990. 
2. Е. И. Бутиков, Оптика, Изд. Вьшая школа, 1986. 
3. M. A., Azzam and N.M., Bashara, Ellipsometry and polarized light, North Holland 

Publishing Company, 1977. 
4. H. Fujiwara, Spectroscopic Ellipsometry – Principles and Applications, Wiley, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Взаимодействие на лъченията с веществото 
 
 
ECTS кредити: 6.0               Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит  .          Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра .Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
Доц. д-р Любен Михов Иванов 
тел.: 0882 988 712,  е-mail: mihovli@swu.bg 
 
Анотация: 
Избираемата дисциплината "Взаимодействие на лъченията с веществото" е специализиран 
курс в обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен 
"бакалавър по физика" .Целта на курса по “Взаимодействие на лъченията с веществото” е да 
даде на студентите специализирани знания по основните проблеми и решения за ефективно 
използване на различни източници на радиация за разнообразни технологични приложения. 
Изучават се теоретичните основи и практическото приложение на различни технологични 
способи на заваряване, термична обработка, повърхностна модификация, получаване на 
износоустойчиви и корозионноустойчиви покрития с лазерни източници и високоенергийни 
електронни снопове.   Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум, като в 
рамките на разумен компромис между теоретичния и приложен материал се дава приоритет на 
приложна страна на разглежданите теми. Математическият апарат е съобразен с нивото на 
подготовка на студентите в бакалавърската степен на обучение.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината разглежда приложението на концентрираните енергетични потоци електронни и 
фотонни снопове, основните технологични приложения на лазерите за заваряване, термична 
обработка, отлагане на покрития, рязане и пробиване на отвори. Разгледани са енергийния 
баланс, топлинния поток, уравнението на топлопредаване, модели, разпределение на 
топлинното поле, термични цикли. Особено внимание е отделено на физични основи на 
електроннолъчево и лазерно заваряване, структурните промени на материалите, напрежения и 
дефекти в заварените съединения на електроннолъчева и лазерна термична обработка, 
легиране и хибридни методи на обработка с на метали и сплави. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план – лекции, 
групирани в блок по два часа и лабораторни упражнения по два часа седмично. По време на 
всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните протоколи. Дисциплината 
завършва с писмен изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната оценка се 
отчитат оценките от изпита и оценките от практическата (лабораторни упражнения). 
 
Литература: 

1. Н. Н. Рикалин, А. А. Углов, А. Г. Зуев, А. Н. Кокора, “Лазерная и электроннолучевая 
обработка материалов”, Москва, Машиностроене, (1985) 495 с.  

2. Михайлов, В. Кархин, П. Петров “Основи на заваряването” изд. „Строителни 
Конструкции“, с 197, (2012).  

3.  Младенов Г. „Електронни и йонни технологии“ изд. „Марин Дринов“, 387 с , (2009).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спектрален анализ 
 
 

ECTS кредити: 6,0         Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VII (седми) 
 
Методическо ръководство: 
Катедра „Химия“ 
Природо-математически факултет 
 
Лектор: 
доц. д-р Атанас Чапкънов 
е-mail: chapkanov@swu.bg 
 
Анотация: 

Основната цел на курса е да запознае студентите с основните положения от теорията и 
практиката на спектралния анализ в неговите две основни разновидности: емисионен и 
абсорбционен спектрален анализ. Разгледани са теоретични принципи, техники и апаратурата 
на по-важни методи както и съвместното им приложение за охарактеризиране състава, строежа 
и структурата на веществата. Възможностите и приложението на съответните методи са 
показани чрез разглеждане на конкретни примери. 

Лекционният материал е онагледен със различни спектри на вещества и химични 
съединения, използвани при разрешаване на проблеми свързани с анализа на реални проби. 
За представянето им ще се използват мултимедийни и РС системи.  

Лекциите и упражненията обхващат приложението на методите за интерпретация на 
спектрална информация, както и количествен анализ на компонентите на смеси.  

За успешното изучаване на учебния материал са необходими основни познания по 
обща химия, обща физика, механика и математика. Курсът е съобразен със съвременните 
тенденции за прилагане на компютърните методи в спектроскопията, за обработка на химична 
и спектрална информация. 
 
Задачи, цели и очаквани резултати: 

Основните задачи на курса по “Спектрален анализ” са: 
1. Запознаване на студентите с основните  принципи и техники на емисионния и 

абсорбционен спектрален анализ  за установяване състава и структурата на веществата.  
2. Придобиване на системни знания и умения за идентифициране и охарактеризиране 

на изследваните  съединения и правилна  интерпретация на получените резултати. 
3. Развиване на творческо мислене и способност за самостоятелен избор на подходи и 

методи при решаване на даден проблем. 
Студентите, придобили ОКС “бакалавър” използвайки знанията и уменията придобити 

в настоящия курс ще могат да се реализират в научно–изследователски и/или приложни 
лаборатории свързани качествения и количествен анализ на вещества. 

Крайната оценка (КО) се формира само при условие, че студентът е получил оценка от 
текущия контрол поне Среден 3.00.  
 
Крайна оценка: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КО = 0,4. ТК ср.оцен. + 0,6. ПИ. 



Физични процеси в ядрените електроцентрали 
 
 
ECTS кредити: 5.0        Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината "Физични процеси в ЯЕЦ" е избираема от учебния план за образователно-
квалификационна степен на обучение "Бакалавър" на специалност "Физика" в ПМФ. Тя се 
изгражда на основата на предхождащите я задължителни и избираеми дисциплини “Молекулна 
физика и термодинамика”, “Атомна физика”, “Ядрена физика”, "Топлофизика" и "Приложна 
топлотехника". Специално внимание е обърнато на ЯЕС с използваните в България реактори 
тип ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, на методите за радиационна безопасност и защита и за опазване 
на околната среда. 
По време на обучението има договорена възможност за посещение на ИЯИЯЕ при БАН за 
разучаване на компютърни програми, свързани с оценка на риска при ЯЕЦ, както и за 
посещение на учебния и тренировъчния центрове на АЕЦ "Козлодуй". 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: Ядрени реакции, предизвикани от неутрони. Забавяне и дифузия на 
неутроните. Физични основи на ядрените реактори. Теория на ядрените реактори. Критически 
(геометричен и материален) параметри на ядрения реактор. Миграция на неутроните. Кинетика 
на ядрените реактори. Видове ядрени енергийни реактори. Регулиране на реактора. 
Биологичната радиационна защита на реактора. Ядрени електрически станции (ЯЕС). Аварийни 
ситуации и специфични изисквания към ЯЕС. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. Методически материалът е групиран в раздели от 
физичните основи през теорията и кинетиката на реакторите до ЯЕС и радиационната 
безопасност. През голяма част от времето лекциите ще преминават под формата на дискусии 
по проблемите на енергийния мениджмънт. Част от въпросите с практическа насоченост се 
разглеждат в семинарните занятия и лабораторните упражнения. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Граматиков П. С. Ядрена физика с елементи на радиационна защита и дозиметрия, УИ „Н. 
Рилски”, Благоевград, 2008. 
2. Глухов Г. А., Лаков М. Основи на ядрената техника, Сиела, София, 2011. 
3. Лаков М., Глухов Г. А. Ядрени реактори и парогенераторни инсталации, Сиела, София, 2011. 
4. Ножарова С. А. Атомни електрически централи, Техника, София, 1979. 
5. Маргулова Т. Х. Атомные электрические станции, Высшая школа, Москва, 1978. 
6. Рудик А. П. Физические основы ядерных реакторов, Атомиздат, Москва, 1979. 
7. Белл Д., Глестон С. Теория ядерных реакторов, Атомиздат, Москва, 1974. 
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Физика на околната среда 
 
 
ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 2 + 0 + 2 
Форма на оценяване: писмен изпит       Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Лектори: 
доц. д-р Ралица Станоева,  е-mail: rstanoeva@swu.bg  
 
Анотация: 

Учебният курс „Физика на околната среда” е избираем за специалност „Физика”. Целта 
на дисциплината е студентите да придобият навици и умения за работа със съвременни 
физически прибори за контрол на околната среда. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина включва изучаване на основните физически явления в околната 
среда: разпространение и свойства на водата, структура и енергиен баланс на атмосферата, 
топлинно, електромагнитно, шумово и аерозолно замърсяване на околната среда.  

 
Технология на обучението и оценяване: 

Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и 
лабораторни упражнения. На лекциите се изнася теоретичния материал. Задължително в 
началото на всяка лекция се прави кратко въведение, като се осигурява необходимата 
преходност от една тема към друга. В процеса на запознаване на студентите с новата тематика 
се осъществява беседа с тях, за да се постигне приемственост между отделните лекции и те 
сами да стигнат до заключения, които да въвеждат в новия материал. 

По време на изпитната сесия се провежда писмен изпит по предварително раздаден 
конспект. Крайната оценка се определя от писмен изпит и от текущ контрол от лабораторните 
упражнения, взети с определена тежест. 
 Студентите се информират за организацията на провеждане на обучението, за 
особеностите на предвидения текущ контрол и за системата за оценка на знанията още на 
първата лекция и лабораторно упражнение. 
 
Литература: 

1. E.Bocker, R.Van Gondelle, Enviromental Phisics, John Wiley and Sons, N.Y., 1996. 
2. Д.Митчел, Д.Смит, Акваметрия, Химия, Москва, 1986. 
3. А.Хргиан, Физика атмосферьi, Изд. Московского у-та, Москва, 1986. 
4. А.Грицков, Фотометрия, Спектрофотометрия, Колориметрия, изд.СУ, София,2000. 
5. Г. Василев, Химия и опазване на околната среда, УИ „Св. Климент Охридски”, 

София, 2007. 
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Eлектромагнитна съвместимост на електронните 
системи за измерванe на физични величини 

 
ECTS кредити: 5,0         Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIII (осми) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Eлектромагнитна съвместимост на електронните системи за 

измерванe на физични величини“ е включена като избираема в учебния план на специалността 
„Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в образователно-квалификационна степен 
„Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Eлектромагнитна съвместимост на електронните системи за 
измерванe на физични величини “ е с общ хорариум 60 часа, от които 45 часа лекции и 15 часа 
семинарни упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 90 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за семинарни упражнения. Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Електромагнитна обстановка. Електромагнитни смущения. 
2. Непреднамерени електромагнитни смущения. Параметри, източници и модели. 
3. Механизми на паразитно куплиране. Основни положения. Капацитивна и индуктивна връзка. 
4. Измервания на електромагнитната съвместимост. Видове. Методи и средства. 
5. Анализатори на спектър. Анализатори с последователно и с едновременно преобразуване. 
6. Електростатичен разряд. Модели. Електростатичен разряд в различни среди. Въздействие 
на електростатичния разряд върху електронни елементи и схеми. 
7. Екраниране. Екраниране при капацитивна и при индуктивна връзка. 
8. Заземяване. Основни принципи и правила. Заземяване в електронната схемотехника. 
9. Нормативни документи. Директиви за електромагнитна съвместимост. БДС. 
 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на семинарните упражнения се използват различни дидактически 
материали – компютърни презентации, разработени в съответствие с учебното съдържание на 
упражненията, електронни нагледни материали със справочен характер, задачи и др. 

Заверка на семестъра получават студентите, които са получили оценка на текущия 
контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина завършва с писмен изпит върху учебното 
съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, че студентът е получил оценка 
от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на окончателната оценка се отчитат 
оценките от писмения изпит (70 %) и от текущия контрол (30 %). 

 

Литература: 
1. Лазаров, А. Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване и 

управление. С., ТУ, 2004. 
2. Лазаров, А. Измервания и изпитвания по електромагнитна съвместимост. С., ТУ, 

2005. 
3. Директива 2004/108/ЕО на европейския парламент и на съвета относно 

сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната 
съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО. Официален вестник на Европейския съюз, 
12/2004. 

4. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 
електромагнитна съвместимост. С., ДВ, бр. 32, 2007. 



Компютърни методи във физиката 
 
 

ECTS кредити: 5,0         Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: писмен изпит    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIII (осми) 
 

Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 

Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 

Анотация: 
Учебната дисциплина „Компютърни методи във физиката“ е включена като избираема в 

учебния план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Компютърни методи във физиката“ е с общ хорариум 60 часа, от 
които 45 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. Извънаудиторната заетост на 
студентите е 90 часа. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за семинарни упражнения.  

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 
1. Компютърни методи за изследване и изучаване на физични обекти, явления и 

процеси. Компютърно моделиране и симулации във физиката. 
2. Компютърни методи за получаване, обработка и представяне на резултати от 

физични експерименти. 
3. Компютърни методи за анализ и интерпретация на експериментални данни. 
4. Компютърни методи за анализ и разпознаване на изображения. 
5. Компютърни методи за математически изчисления във физиката. 
6. Възможности и приложение на електронните таблици MS Excel във физиката. 
7. Възможности и приложение на софтуерния продукт Origin във физиката. 
8. Възможности и приложение на софтуерния продукт Maple във физиката. 
9. Компютърни методи в различни раздели от физиката. 

 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат в лекционна зала, снабдена с необходимата техника – 

компютър и мултимедиен проектор, като се използват компютърни презентации, разработени в 
съответствие с лекционното учебно съдържание. 

За провеждане на семинарните упражнения се използват различни дидактически 
материали – компютърни презентации, разработени в съответствие с учебното съдържание на 
упражненията, електронни нагледни материали със справочен характер, задачи и др. 

Заверка на семестъра получават студентите, които са получили оценка на текущия 
контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Компютърни методи във физиката“ завършва с 
писмен изпит върху учебното съдържание. Окончателна оценка се оформя само при условие, 
че студентът е получил оценка от писмения изпит поне „Среден 3“. При оформяне на 
окончателната оценка се отчитат оценките от писмения изпит (70 %) и текущия контрол (30 %). 

 

Литература: 
1. Аладьев, В., В. Бойко, Е. Ровба. Программирование и разработка приложений в 

Maple. Таллинн, 2014. 
2. Димова, С., Т. Черногорова, А. Йотова. Числени методи за диференциални 

уравнения. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. 
3. Пашева, В., Я. Арнаудов. Основи на числените методи. С., ТУ, 2002. 
4. Славов, Й. Числени методи. С., Херон Прес, 2003. 
5. Фрай, К. Microsoft Excel 2016. Step by Step. С., АлексСофт, 2017. 
6. Червенкова, Т., А. Червенков. Числени методи и моделиране на вериги и полета. 

С., ТУ, 2007. 
7. Origin 2017 

http://www.originlab.com/ 



Биофизика 
 
 
ECTS кредити: 5.0        Седмичен хорариум: 3 + 1 + 0 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VІІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектори: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, 
Тел: +359 887 946 199; Е-mail: psgramat@swu.bg 

Анотация: 
Дисциплината е избираема от учебния план за образователно-квалификационна степен на 
обучение "Бакалавър" на специалност "Физика" в ПМФ при ЮЗУ - Благоевград. Тя се базира на 
предхождащите я задължителни и избираеми дисциплини "Молекулна физика и 
термодинамика", "Физика на околната среда", "Атомна и ядрена физика" и “Взаимодействие на 
лъченията с веществото”. Програмата на изборната дисциплина включва основни знания за 
най-важните физически явления в биологическите системи на молекулно, клетъчно и 
организмово ниво, а също така дава понятия за някои важни биофизични методи. Акцентира се 
върху структурата, свойствата и ролята на водата за функционирането на биологичните 
системи, а също така и върху структурата на най-важните биоорганични съединения. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът обхваща  темите: термодинамичен подход при изследване на живи системи, свойства 
на дисипативните структури, ентропия в живата природа, фазови преходи от I и II род, 
фрактални структури и размерности, физика на биополимерите и уникалните аномални 
свойства на водата. 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекциите се провеждат по класическия начин, като студентите се запознават последователно с 
предвидения материал. Предвиждат се фронтални въпроси, диалог с по-активните студенти и 
аргументиране на техните становища. Те са богато илюстрирани с графичен материал, 
предварително разработен на Power point, който се представя с видео проектор. Практическите 
упражнения се провеждат в специализирани лаборатории. При някои от упражненията всеки 
студент работи на самостоятелно работно място и изпълнява практическите задачи, описани в 
методическите указания и предварително дискутирани с асистента. 
Дисциплината завършва с изпит в края на семестъра, като при оформяне на окончателната 
оценка се отчитат оценките от изпита и оценките от практическите упражнения и самостоятелна 
работа на студентите (разработвани курсови задачи). 

Литература: 
1. Граматиков П. С. Теоретична биофизика, Благоевград, 1998. 
2. Флоров Р. Й. Термодинамика на биосистемите, БАН, София, 1988. 
3. Иванов И. Т. Учебник по медицинска и биологична физика, Алфа маркет, Ст. Загора, 

2008. 
4. М. Маринов, Биофизика, София, 2003. 
5. Гросберг А. Ю., А. Р. Хохлов. Статистическая физика макромолекул, Наука, Москва, 

1989. 
6. Стефанов Б. Ф. Радиовълни и магнитни полета, Мед. и физкултура, София, 1990. 

1975. 
7. В. Laskowsy, W. Pohlit, Biophysik, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974. 
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Защита при екстремални условия 
 

ECTS кредити: 5.0        Седмичен хорариум: 0 + 2 + 2 
Форма на оценяване: изпит        Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VІІІ 

Методическо ръководство: 
Катедра: Физика 
Природо-математически Факултет 

Лектор: 
ст. пр. Любомир Диреков, 
Е-mail: direkov@swu.bg 

Анотация: 
Стихийните бедствия като земетресения, пожари, наводнения, урагани и други са изключително 
опасни за хората, тъй като те възникват внезапно, развиват се с бърза скорост и поразяват 
обширни пространства. При възникване на стихийни бедствия рязко се нарушава нормалния 
начин на живот на хората, разрушават се сгради и съоръжения и се причиняват огромни 
човешки жертви. Освен тези природни катастрофални процеси, могат да възникнат тежки 
аварии в енергетични или експериментални ядрени реактори, които са съпроводени със 
заразяване на околната среда с радиоактивни вещества и хората могат да получат дози на 
радиоактивни облъчвания няколко пъти по-високи от пределно допустимите стойности 
/Чернобил – 1986 г. и др./. При това радиацията е най-мощният мутагенен и канцерогенен 
фактор за човека. При тежки аварии в ядрени реактори, които дори да са от средна мощност, 
последиците за хората и околната среда са непредсказуеми. Също така терористичните 
нападения доказаха, че всяка страна в света може да се окаже обект на масов тероризъм. В 
тези случаи особено голяма опасност за живота на хората има на местата, където са 
съсредоточени по-голям брой от хора. Целите и задачите на курса са студентите да придобият 
знания за основните принципи за правилни действия при земетресения, пожари, наводнения, 
урагани и др. Основните начини и средства за организиране и провеждане на спасителни 
работи в районите на разрушения. Методите и средствата за оказване на първа помощ на 
пострадали хора и др. 

Съдържание на учебната дисциплина: 
Тема 1. Основни принципи за правилни действия на хората при възникване на земетресения. 
Тема 2. Начини и средства за организиране и провеждане на спасителни работи в районите на 
силни и катастрофални земетресения. Ръчни и механизирани методи и средства. 
Тема 3. Основни методи и средства за оказване на първа помощ на хора при земетресения.  
Тема 4. Начини и средства за защита на хората при възникване на наводнения.  
Тема 5. Методи и средства за защита на хората при възникване на урагани.  
Тема 6. Защита на хората при възникване на снежни виелици, лавини и др.  
Тема 7. Възникване на пожари. Токсични вещества образуващи се при пожарите. 
Тема 8. Начини и средства за защита и спасяване на хората от горящи сгради. 
Тема 9. Методи и средства за оказване на първа помощ на хора от изгаряния и термичен шок. 
Тема 10. Начини и средства за гасене на пожарите. 
Тема 11. Защита на хората при възникване на крупни аварии и заразяване с токсични 
вещества. 
Тема 12. .Методи и средства за защита на хората при възникване на тежки аварии в АЕЦ. 
Тема 13. Начини и средства за защита и обеззаразяване на хранителните продукти и водата 
при заразяване с радиоактивни вещества.  
Тема 14. Основни принципи за правилни действия при състояние на терористични нападения.  

Технология на обучението и оценяване: 
а) За аудиторна заетост: Основните методи, които се използват за обучението на студентите 
това са дискусионните беседи с използване на видеосистема и компютърна конфигурация, 
практическите демонстрирания с технически средства на различните методи и средства за 
защита на хората при стихийни бедствия, тежки аварии, оказването на първа помощ на 
пострадалите хора и др. 
б) За извънаудиторна заетост: За разширяване на знанията по учебната дисциплина, 
студентите по тяхно желание изготвят реферати, като използват информационния масив на 
библиотеките, решават самостоятелно тестови задачи по дадена тематика,упражняват се с 
техническите средства за оказване на първа помощ,изготвят подръчни средства за защита и 
ОПП, най-добрите участват в състезания на регионално и национално ниво за оказване на 
първа помощ и др. 
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Практика по астрономия 
 
 
ECTS кредити: 5,0         Седмичен хорариум: 0 + 0 + 4 
Форма на оценяване: текуща оценка    Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIII (осми)  
 
Методическо ръководство: 
Катедра „Физика“ 
Природо-математически факултет 
 
Лектор: 
гл. ас. д-р Гергана Калпачка 
е-mail: kalpachka@swu.bg 
 
Анотация: 

Учебната дисциплина „Практика по астрономия“ е включена като избираема в учебния 
план на специалността „Физика“. Тя се изучава от студентите, обучавани в образователно-
квалификационна степен „Бакалавър“. 

Учебната дисциплина „Практика по астрономия“ е с общ хорариум 60 часа лабораторни 
упражнения. Извънаудиторната заетост на студентите е 90 часа. 

Обучението по учебната дисциплина „Практика по астрономия“ има теоретико-приложен 
характер. 

Текущ контрол на учебните постижения на студентите се осъществява през семестъра в 
часовете за лабораторни упражнения. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Провеждане на лабораторни упражнения (наблюдения и изследвания) по астрономия в 
Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. 
 
Технология на обучението и оценяване: 

За провеждане на лабораторните упражнения се използва материалната база на 
Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Лабораторните упражнения се 
провеждат на групи. Студентите изпълняват практически задачи. Упражнението се зачита за 
отработено след представяне и защита на изпълнението на поставените задачи. 

Заверка на семестъра получават студентите, които са отработили всички лабораторни 
упражнения и са получили оценка на текущия контрол минимум „Среден 3“. 

Обучението по учебната дисциплина „Практика по астрономия“ завършва с текуща 
оценка. Текущата оценка е оценката от текущия контрол, проведен по време на лабораторните 
упражнения. 
 
Литература: 

1. Дерменджиев, В. Спокойното и активно Слънце. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 1997. 

2. Иванов, Г. Кратка история на астрономията. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998. 

3. Купър, Х., Н. Хенбест. Енциклопедия на астрономията. С., Книгомания, 2015. 

4. Кюркчиева, Д. Астрофизика. Шумен, УИ „Константин Преславски“, 2004. 

5. Кюркчиева Д. Променливи звезди. Шумен, УИ „Константин Преславски“, 2005. 

6. Мишев, Д. Космическите изследвания в България. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 
2004. 

7. Николов, Н., В. Радева, Е. Илиева. Астрономия. С., Педагог 6, 2003. 

8. Николов, Н., М. Калинков. Астрономия. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 1998. 

9. Николов, Н., М. Калинков. Галактиките разкриват нови тайни. С., Просвета, 1995. 

10. Шкодров, В. Етюди по история на астрономията. Ч. 1. С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 
2010. 

11. http://www.bgastronomy.com/index.php?cat=15 

12. http://astronomy4all.com/index.html 
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Практикум по оптични технологии 
 
 

 
ECTS кредити: 3.0               Седмичен хорариум: 0 + 0 + 2 
Форма на оценяване: изпит            Статут на дисциплината: избираема 
Семестър: VIІІ 
 
Методическо ръководство: 
Катедра Физика 
Природо-математически факултет 
 
Анотация: 

Избираемата дисциплината "Практикум по оптични технологии" е специализиран курс в 
обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационната степен 
"бакалавър по физика". Целта на дисциплината е студентите да усвоят знания по оптичните 
технологии и да се формират практически умения и компетентности за работа с оптични уреди 
и прибори, за наблюдение и изследване на различни физични процеси, за обработка, 
представяне, анализ и интерпретация на получените експериментални резултати и др. 
Лабораторните упражнения, включени в учебната програма, се провеждат в реални условия 
във Физическите институти на Българската академия на науките. Очакваните резултати при 
изучаване на учебната дисциплина „Практикум по оптични технологии“ са студентите да усвоят 
за различните оптични прибори и апарати  и да се формират у тях практически умения и 
компетентности.  

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Съдържанието на учебната дисциплина „Практикум по оптични технологии” е така 
структурирано, че да даде на студентите специализирани знания по основните оптични уреди 
използвани в сферата на научните изследвания и в други разнообразни технологични 
приложения. Тя включва  запознаване с принципа на действие на лазерите и с основните 
лазерни източници. Основните практически занятия са: запознаване с устройството на 
особеностите на газови лазери (Cu лазер, Ar лазер, He-Ne лазер); запознаване с устройството 
на особеностите на твърдотелни лазери (Rb лазер, Nd:YAG лазер); наблюдение на Q-
модулация и синхронизация на модите; лазерна обработка на материали. лазерно рязане, 
лазерно заваряване, лазерна аблация; използване на лазерите за създаване на наноструктури; 
запознаване с оптичните методи за изследване и диагностика в медицината и биологията; 
лидарни системи за наблюдение на атмосферата; основни телескопични системи. 

 
Технология на обучението и оценяване: 

Организация на обучението се извършва съгласно действащия учебен план. По време 
на всяко лабораторно упражнение студентите изготвят съответните протоколи. Дисциплината 
завършва с оценка от текущ контрол, който е оценка от изготвените и защитени протоколи. 

 
Литература: 

1. Justin Pedtrose,  Mihael Ware, „Physics of Light and Optics” Brigham Young University, 
2. Трофимова, Курс физики”, Университетско издателство Св. Кл. Охридски”, София, 

1994. 
3. Н. Н. Рикалин, А. А. Углов, А. Г. Зуев, А. Н. Кокора, “Лазерная и электроннолучевая 

обработка материалов”, Москва, Машиностроене, (1985) 495 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Писмена и говорна култура 
 
 
ECTS кредити: 2     Седмичен хорариум: 0 + 0 + 2 
Форма за оценяване: Изпит    Статут на дисциплината: Избираема 
Семестър: VIII 
 
Методическо ръководство: 
Катедра по български език 
 
Преподавател: 
Проф. д-р Антони Стоилов 
Тел. 0894/ 426 026 e-mail: antony100@swu.bg  
 
Анотация 
 Дисциплината запознава студентите с правописните и с правоговорните правила, 
действащи в момента в съвременния български книжовен език. 
 
Съдържание на учебната дисциплина 
 Правила за оформяне на рубрики. Правила за оформяне на текст под заглавие. Правила 
за оформяне на текстове към неезиков илюстративен материал. Текстове Правила за употреба 
на главни букви при адресиране и в обръщението на молби, официални писма и декларации. 
Правила за писане на главни букви в несвързан и в свързан текст. Правила за слято, полуслято 
и разделно писане при съществителните имена, прилагателните имена, числителните имена, 
наречията, сложните предлози. Правила за употреба на запетая в простото и в сложното 
изречение. Правила за употреба на кавички и на точка. Правила за употребата на променливото 
Я. Правила за метатеза на съчетанията -ър-/-ръ- и -ъл-/-лъ- . Правила за писане на пълен и на 
кратък определителен член. Правила за образуване на бройна форма със съществителни, 
назоваващи лица, и със съществителни, назоваващи нелица. Синтактично съгласуване. 
Правила за изговор на глаголни окончания, на определителни членове и на предлози. 
 
Технология на обучението и оценяване 
 Занятията по дисциплината включват упражнения. Темите за тях се обявяват 
предварително, като от студентите се изисква да участват в дискусиите по поставените за 
разглеждане въпроси с мнение, решаване на практически казуси, реферат. 
 Изпитът е писмен. От студентите се изисква да отстранят допуснатите грешки в четири 
задачи,  като оценяването се осъществява по предварително оповестена скала. 
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