
 

Тракийски университет  –  Стара Загора 
Стопански факултет 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

7.5.1 _OD_1.2.1 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Учебна програма Страница: 1 от 1 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

ДЕКАН: 
(ДОЦ. Д-Р. БЛ. СТОЙКОВА) 

 
 
 

У Ч Е Б Н А    П Р О Г Р А М А 
 
 
 

Дисциплина ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Област на висше 
образование 

3.0 Социални, стопански и правни науки 

Професионално 
направление 

3.8 Икономика 

Статут на дисциплината  задължителна  X  избираема    факултативна 

Курс Първи – Задочно обучение 

Семестър Втори 

Образователно 
квалификационна степен         бакалавър     X магистър 

Форма за проверка на 
знанията X писмен изпит       тест              друга 

 
 

Обсъдена и приета на заседание на 
Катедрен съвет Протокол № 9/07.07.2020 г.  

Приета на заседание на Комисия по 
учебната дейност  Протокол №11/ 20.07. 2020 г.  

Утвърдена на заседание на Факултетен 
съвет  Протокол №12/ 21.07.2020 г.  

 
 

Стара Загора, 2020 г.  



 

 
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

Код на 
дисциплината 

011012-м 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на 
аудиторна работа 

30     15      

Практически 
занятия 

   30     40   

Семинари  15     15     

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

           

Подготовка за 
семинар 

           

Самоподготовка за 
текущ контрол и 
изпит 

   19     24   

Други форми            

ОБЩО 30 15  49 94 15 15  64 94 3.8 

 
 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  ПРОФ. Д-Р РУМЕН ОТУЗБИРОВ   
 
 
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:  ГЛ. АС Д-Р НЕДЕЛИН МАРКОВ 
 



 

3. АНОТАЦИЯ 
 

1. Дисциплината се преподава на студенти в ОКС „Магистър“, специалност Бизнес 

информационни технологии.  

2. Описание на съдържанието на дисциплината: 

В разработената учебна програма за дисциплината “Географски 

информационни системи” са разгледани следните проблеми: 

• Същност и функционалност на географските информационни системи 

• Методика на картографирането и изработване на тематични карти 

• Използване на географските информационните системи в социалните и 
икономически изследвания.  

Език на преподаване: български. 
 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  
 

№ ТЕМА 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Същност и развитие на географските информационни системи 3 2 

2.  Техническо осигуряване и изисквания при работа с географски 
информационни системи 

2 1 

3.  Функционалност на географските информационни системи 2 1 

4.  Методика на картографирането. Мащаб на картите и координатни 
системи. 

3 2 

5.  Изработка на тематични карти. 3 1 

6.  Видове картографски данни и техните източници. Достъп до 
географска информация. 

2 1 

7.  Работа със слоеве. Видове слоеве – векторни и растерни основи. 
Препокриване и визуализиране на слоеве. 

3 2 

8.  Работа с атрибутивни таблици. Изработка и внедряване на 
атрибутивни данни. 

4 1 

9.  Нанасяне на обекти чрез използване на съвременни методи за 
позициониране 

3 1 

10.  Статистически операции и изследвания в социалните и 
икономическите изследвания чрез използване на географски 
информационни системи. Възможности за пространствен анализ. 

3 2 

11.  Текущо състояние и развитие на географските информационни 
системи. Допълнителни приложения и добавки. 

2 1 

ОБЩО  30 15 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  
 

№ ТЕМА 
ХОРАРИУМ 

ЧАСОВЕ 
редовно задочно 

1.  Същност и функционалност на ГИС. Технически изисквания и 
обезпеченост на работата с географски данни. 

3 3 

2.  Изработване на общи и тематични карти. Източници на географски 
данни  

2 2 

3.  Работа с растерни и векторни слоеве. Практически задачи за 
визуализация на слоеве. 

2 2 

4.  Работа с атрибутивни таблици. Практически задачи за работа с 
данни. 

3 3 

5.  Нанасяне на обекти – ръчно и чрез съвременни методи за 
позициониране. 

3 3 

6.  Възможности за статистически, икономически и пространствен 
анализ в ГИС.  

2 2 

ОБЩО  15 15 

 
 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции със семинарни 

занятия, решаване на индивидуални задачи, тестове и подготовката на самостоятелна 

курсов проект; 

Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, компютърен клас с 

интернет-връзка. 

5.1. Лекции  

Лекциите очертават рамката на географските информационни системи (ГИС), 

както и отделните им функционални модули и блокове. Акцентира се върху 

визуализацията на отделните тематични единици. Лекциите могат да се провеждат 

единствено в оборудвана зала със адекватни средства за визуализация. Представят 

се основните понятия и работата с растерни и векторни слоеве, добавянето и 

редактирането на атрибутивни таблици, алгоритъма за създаването на карти, 

използването на методи за пространствен анализ и т.н. Представят се конкретни 

примери за представяне на материала. 

5.2. Семинари 

Занятията са насочени изцяло към конкретни задания, които имат за цел да 

развият и утвърдят съществуващия понятиен апарат. Освен това всяко задание 

подпомага разбирането на материала по отношение работата със слоеве, карти, 

данни, методи за анализ и т.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unisz-iso.org/


 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ 
ЗНАНИЯ ОТ: 

 
Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за 

успешно приключване на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система 
за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е: 

 

Отличен 
6 

Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат 
кредити 

 
Участие в дискусии          20% 

Тестове  

Групови задачи          40% 

Реферати и екипна разработка 

Курсова разработка          

Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.   40% 

 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - 

Добър 4; 74-87% - Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
 
 
7. КОНСПЕКТ 

 

ДИСЦИПЛИНА "ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” 

Конспект за провеждане на изпит  
за редовно и задочно обучение в спец. «БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Образователно квалификационна степен: „МАГИСТЪР” 

1. Същност на географските информационни системи. Възникване, развитие и бъдеще 
на географските методи за анализ и оценка. 

2. Техническо изисквания при работа с географски информационни системи - 
Внедряване и мониторинг. 

3. Основни функции на географските информационни системи.  

4. Координатни системи и географски мащаби – основни понятия. 

5. Създаване и редактиране на картите. Видове карти. 

6. Изработка на тематични карти. 

7. Видове картографски данни и техните източници.  

8. Свободен и специализиран достъп до географска информация. 

http://www.unisz-iso.org/
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9. Същност на работния слой. Видове слоеве.  

10. Основна характеристика на растерните слоеве. 

11. Основна характеристика на вексорните слоеве. 

12. Добавян на допълнителни данни и създаване на атрибутивни таблици. 

13. Редактиране на атрибутивни таблици. 

14. Нанасяне на обекти върхе растерни и векторни слоеве. Използване на съвременни 
средства за определяне на позиция. 

15. Допълнителни функционалности на географските информационни системи. 
Методи за статистически и пространствен анализ.  
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания 
относно: 

➢ Същността на географските информационни системи 
➢ Картографирането на социални и икономически процеси 
➢ Съвременни методи за пространствен анализ 
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