
 

Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: МЕНИЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА 

Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Специалност: МЕНИЖДМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ВИСША МАТЕМАТИКА 

 2. Код на курса: 02.1.1.1.01 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 7.5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Красимира Б. Иванова 

     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на дисциплината е да осигури математическия апарат, необходим при изучаването 

на дисциплините, включени в учебния план на специалността. Базовата съвкупност от знания 

по висша математика е покрива необходимия минимум за бакалаври по администрация и 

управление. Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да умеят да 

прилагат основни математически методи. 

Основни знания за това как да се прилага математическия апарат при решаване на задачи с 

различна сложност. 

     Практически умения за приложение на математиката в различни  научни области. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили 

математически инструментариум за решаване на различен тип задачи. 

     10.Начин на преподаване: лекции и семинарни упражнения. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на математиката придобити 

от гимназиалния курс на обучение. 

     12. Съдържание на курса (анотация):  

     Детерминанти. Свойства на детерминантите. Системи линейни уравнения. Формули на 

Крамер. Метод на Гаус за решаване на системи линейни уравнения. Матрици. Видове 

матрици. Действия с матрици. Ранг на матрица. Обратна матрица. Теорема на Кронекер-

Капели. Правоъгълни координати на точка (вектор) в двумерното и тримерното 

пространство. Действия с вектори. Скаларно и векторно произведение на вектори. Условия 

за успоредност и перпендикулярност на вектори. Общо, декартово и отрезово уравнение на 

права. Уравнение на права през една и две точки. Взаимно положение на две прави в 

равнината. Ъгъл между две пресичащи се прави. Безкрайни числови редици. Сходящи 

числови редици. Граница на редица. Неперово число. Натурален логаритъм. Граница и 

непрекъснатост на функция. Неопределени форми. Производна на функция на една 

променлива. Правила за диференциране. Приложения на производна. Правило на Лопитал. 

Основни теореми за диференциалното смятане. Локални екстремуми. Необходими условия 

за съществуване. Изследване на поведението на функциите. Асимптоти. Приложение на 

функции в икономика. Търсене и предлагане. Праволинейно обезценяване. Амортизационни 

отчисления. Пазарно равновесие. Проста и сложна лихва. Примитивна функция. 

Неопределен интеграл. Свойства на неопределения интеграл. Методи за интегриране. 

Диференциални уравнения от I ред. Определен интеграл – дефиниция и свойства на 

определения интеграл. Приложение на определен интеграл. Пространство на 



елементарните събития при даден опит. Комбинаторика. Съединения без повторения и 

съединения с повторения. Операции със събития. Класическа дефиниция на понятието 

вероятност. Вероятност на противоположно събитие. Зависими и независими събития. 

Теореми за вероятност на сечение и обединение на събитията. Формула на пълната 

вероятност. Формула на Бейс. Схема на Бернули. Формула на Бернули. Случайни величини. 

Закон на разпределение на случайна величина. Математическо очакване на случайна 

величина. Дисперсия на случайна величина. Средно-квадратично отклонение. Непрекъснати 

случайни величини. 

 

   13. Библиография: 

   Основна литература: 

1. Христова М., Висша математика за икономически ВУЗ - I част, УНСС, 2013. 

2. Ст. Борисова, Висша математика І част, София, Издателски център-КТП, 2008 

3. Jordan, D.W. & Smith, P. Mathematical Techniques: An introduction for the engineering,     

    physical, and mathematical sciences (4th edition), Oxford University Press, Oxford, 2008. 

 

    Допълнителна литература: 

1. Велев Г., М. Димитров, М. Христова, Ст. Пъдевска, Висша математика в примери и  

     задачи, Университетско издателство "Стопанство", София, 2000 г. 

2. Calculus - Early Transcendentals, 

http://www.whitman.edu/mathematics/calculus/calculus.pdf 

 

    14. Методи и критерии на оценяване:  

    Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100 (Таблица 1.), които се 

формират от следните дейности: 

 успешно решаване на задачи от Контролна работа – 40 точки; 

 успешно представяне на писмения и устен изпит – 60 точки. 

Крайната оценка се формира от резултатите от 1 контролна работа (макс. 40 точки) и 

изпит (макс. 60 точки). Окончателната оценка се получава чрез сумата от  точки от 

контролната работа и точки от изпита, умножена с коефициент на тежест 0,1. 

 

                                                                                          Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

   15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


