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ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИКОНОМИКАТА 

 
Тема 1. Въведение в информатиката. Данни и информация. Информационни системи. 

Същност и характеристики на данни и информация. Същност и компоненти на 

информационните системи. Класификация и видове информационни системи. Тенденции в 

развитието на информационните системи. Ролята на съвременните информационни системи в 

развитието на организациите. 

 

Тема 2. Компютърни архитектури. 

Същност на компютърните архитектури. Организация на данните в компютъра. Генерации 

компютърни архитектури. Типове компютърни системи. Архитектура на персонални компютри. 

Суперкомпютри. 

 

Тема 3. Телекомуникации и компютърни мрежи. 

Същност на компютърните мрежи. Протоколи. Локални мрежи. Глобални мрежи. Безжични 

мрежи. Клетъчни телефони – генерации, характеристики, принцип на работа. 

 

Тема 4. Интернет технологии. 

Протоколи на Интернет. Уеб съдържание и приложения. Уеб базирани приложения. Най-често 

използвани операции в Интернет среда. 

 

Тема 5. Системно и приложно програмно осигуряване. 

Същност на програмното осигуряване. Класификация на програмно осигуряване. Разработка на 

софтуер. Цикъл за разработване на програмно осигуряване. Езици за програмиране. Системи за 

разработване на програми. Open Source проекти. Избор на приложен софтуер. Избор на 

програмен език и системи за разработка на приложения. 
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Тема 6. Принципи за съхранение и обработка на данни. Същност на базите от данни и 

системи за управление на бази от данни. 

Основни проблеми при обработката и съхранение на информация. Същност на файловите 

системи и на базите от данни. Модели на бази от данни. Система за управление на бази от 

данни. Проектиране на информацията за бази от данни. Концептуален модел на данните. 

Логически модел на данните. Конструиране на схемата на данните. Нормализация. Физически 

модел на данните. Денормализация. 

 

Тема 7. Бизнес процеси и модели.   

Същност на бизнес процесите. Информационни системи. Ресурси на компютърна 

информационна система. Роля на информационните системи в бизнеса. Описание на бизнес 

процеси. Управление на бизнес процеси (Business Process Management). Системи за управление 

на бизнес процеси. 

 

Тема 8. Архитектура на информационна система. 

Същност и класификация  на архитектури на информационни системи. Бизнес архитектура. 

Информационна архитектура. Инфраструктурна архитектура. Архитектура на информационната 

сигурност. Приложна архитектура. Класификация на приложните архитектури според броя на 

слоевете. Графично представяне на архитектурите.  

 

Тема 9. Проектиране на бизнес информационни системи (БИС). 

Методология и принципи за проектиране и изграждане на информационни системи. 

Проектиране на бизнес информационна система. Жизнен цикъл за развитие на бизнес 

информационни системи – етапи, дейности и инструменти. Еволюция на видовете методологии 

за проектиране на БИС. Същност на обектно-ориентираното проектиране – видове диаграми. 

 

Тема 10. Защита на информацията и информационна сигурност. 

Същност и аспекти на информационната сигурност. Заплахи и вредителски кодове. 

Криптография. Идентификация и автентикация. Системни компоненти на информационната 

сигурност. Нива на информационна сигурност за компонентите на информационна система. 

Проектиране на информационната сигурност. Стандарт ISO 27000 – основа за проектиране на 

информационна сигурност. 

 

Тема 11. Системи за управление ресурсите на предприятието. 

Същност на системите за управление ресурсите на предприятието (ERP системи). Системи за 

управление веригите за доставки (SCM). CRM системи. Системи за управление на човешките 

ресурси (HRM). 

 

Тема 12. Бизнес интелигентни системи. 

Същност на бизнес интелигентните системи. Архитектура и компоненти на БИС. Проектиране и 

изграждане на БИС – етап и стъпки. Тенденции в развитието на БИС. Софтуерни решения за 

изграждане на БИС. 

 

Тема 13. Електронен бизнес. Електронно правителство. 
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Същност на електронните услуги (е-услуги). Електронен бизнес (E-Business). Категории е-

бизнес. Електронно правителство (e-government).  

 

Тема 14. Езици за програмиране. 

Видове езици за програмиране. Същност, специфики, различия, предимства и недостатъци. 

Обектно-ориентирани езици за програмиране. Класове, обекти, методи, наследяване, 

интерфейси, капсулиране – същност, пример, особености на приложение. 

 

Тема 15. Езици за програмиране - Java и C#. 

Основни прилики и различия. Представяне на класове, обекти, променливи, методи, 

наследяване, интерфейси – дефиниции и примери. Капсулиране. Обектно-ориентирана програма 

чрез посочените езици – същност, специфики на използване. Оператори и операции  - видове и 

примери. Интегрирани системи за разработване на програми. Настройка на програма. Създаване 

на програмна система. 

 

Тема 16. Платформа .NET Framework. 

Същност и архитектура на .NET Framework. Езици за програмиране в .NET Framework. Средства 

и методи за разработка на десктоп приложения. Средства и методи за разработка на уеб 

приложения. Цел на LINQ и принципи на работа с него. 

 

Тема 17. Платформа ASP.NET. 

Същност на ASP.NET/ASP.Net Core. Модели за разработка на уеб приложения. Архитектура на 

ASP.NET уеб приложения. Разработване с ASP.Net Razor Pages. Разработване с ASP.NET MVC. 

Методи за разработка на уеб приложения с бази данни и услуги. Актуализация в реално време 

(Signal R). Сигурност на уеб приложения, разработени с ASP.NET.  

 

Тема 18. Платформа J2EE. 

Java Server Pages и сървлетс. Java Server Faces. Enterprise Java Beans. Java Database Connectivity. 

Управление на съобщения. Видове Framework.  

 

Тема 19. Web 2.0 и Web 3.0. 

Същност и цели на Web 2.0 и Web 3.0. Публикуване на съдържание чрез блогове и уики. 

Синдикиране на съдържание чрез RSS. Социални мрежи. Методи и технологии, изграждащи 

Web 3.0. Развитие и приложения на Web 3.0. Семантични мрежи. 

 

Тема 20. Програмиране на бази данни. 

Процедурни разширения на езика SQL. Предефинирани изгледи. Използване на съхранени 

процедури, потребителски функции и тригери. Използване на курсори и колекции. Обработка и 

управление на изключения в бази от данни. Транзакционен модел в бази от данни. Управление 

на многопотребителски конфликти. Организация на обекти в SQL Server. 
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Провеждане на кандидатдокторантски изпит 
Конкурсният изпит по специалността се състои от две части — писмен и устен, с отделни 

оценки за всяка част.  

 

Писменият конкурсен изпит от своя страна се състои от два модула.  

Кандидатдокторантският изпит започва с писмената част. Кандидатите получават задания за 

работа и по двата модула на изпита.  

Писменият изпит се провежда анонимно и продължава четири астрономически часа общо за 

двата модула. До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит не 

по-ниска от „много добър” (4,50). 

 

 

МОДУЛ 1 
Развиване на писмена тема от изпитната програма 

 

Изисквания 
При развиването на тема се очаква демонстриране на структурирани базови теоретични знания в 

съответната научна област. Кандидат-докторантите трябва да покажат умение за логично и 

аргументирано изложение, добро познаване на научната литература и водещите автори, 

употреба на специализирана терминология, добър стил и езикова култура. Изложението на 

темата следва да съдържа: увод в проблема, теза,  аргументация и изводи;   

 

Критерии за оценяване 
 

 увод: представяне на логическата връзка между основната тема и подтемите; посочване на 

водещи изследователи по проблема; познаване на актуални научни изследвания; 

 теза: ясно и добре структурирано извеждане; представяне на дефиниции и сравнителен 

анализ на сродните и различни елементи в техните характеристики; обосноваване на тезата; 

критичен обзор на работата на водещи изследователи; актуални проекции на темата; 

 аргументация: акцент върху фактологическата и логическата аргументация, подкрепена с 

подходящи примери; 

 изводи: направени въз основа на собствен опит или чужди изследвания. 

 

 

МОДУЛ 2 
Написване на научно есе 
 

Изисквания 
Научното есе е академичен текст с обоснована и аргументирана защита на теза по значим 

научен проблем.  
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Критерии за оценяване 
 ясно формулирана авторова теза по разглеждания проблем; 

 научна аргументация, включваща разглеждането на различни (противоположни) гледни 

точки; 

 свобода в композиционно отношение, но в общата рамка на класическата структура на 

научен текст: увод (въведение), теза, изложение (аргументация), заключение (изводи); 

 логична последователност и свързаност между отделните структурни единици;  

 използваната лексика е свързана с основните научни термини в съответната област; 

 спазване на нормите на съвременния книжовен български език. 

 

Примерни теми за научно есе 
1. Проблеми на архитектурната организация на ERP системите. Съвременни тенденции при 

внедряване на ERP системи. 

2. Уеб технологии за изграждане на бизнес информационни системи.  

3. Насоки в развитието на методологиите за изграждане на информационни системи. 

Изследвания относно използването и приложението на съвременни методологии в различни 

сфери на икономиката. 

4. Предизвикателства в насоките на развитие и приложение на бизнес интелигентни системи. 

Анализ на тенденциите в развитието на интелигентните решения - насоки, обхват и 

технологии. 

5. Нормализацията от гледна точка на изграждането на складове от данни 

6. Проектиране на релационна база данни за оперативна система (OLTP) и аналитична система 

(OLAP).  

7. Състоянието на съвременните компютри - характеристиките им в момента на организацията 

им на базата на технологии, софтуер и приложения 

8. Живот без Интернет - какво трябва да се направи, за да спре да функционира напълно. 

9. Избор на модел за разработка на уеб(или десктоп по избор) приложения – да работим с най-

познатата или с най-модерната парадигма  

10. Избор на Code first или Database first подход за създаване на базата данни на .net/.net core 

приложения 

11. Методи, техники и насоки за оптимизиране на бизнес процеси и как да изберем подходящ 

такъв. 

12. Тенденции в развитието на методологията Управление на Бизнес Процеси. 
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