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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина представлява курс на обучение в областта на компютърната 

графика, проектирането, създаването на обект и изработка на електрическа инсталация, разширен 

с кратък курс по компютърни програмни продукти, приложими в тази област.  

Дисциплината дава знания за основните термини и методи на компютърната графика. 

Въвеждат се понятия, визират се основни области на приложение на компютърните графични 

системи.Обучението се извършва със CAD система AutoCAD на Autodesk.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на курса е да се овладеят умения в областта на проектирането, дизайна и 

възможностите за създаване на чертожна документация със CAD системата AutoCAD на Autodesk. 

Разглежда се структурата на системата AutoCAD и се отбелязват основните характеристики, 

представят се командите за работа с основните двумерни графични примитиви и начина на 

използването им, обясняват се средствата на системата за създаване на точен чертеж и 

оразмеряване, начините за редактиране на графична информация, както и основните стандарти 

при изработка на електрическа инсталация. 

Разглеждат се поотделно всички части на системата. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите трябва да са слушали курсовете и да имат първоначални знания за 

операционните системи Windows 7.  

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност 

 

статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ИКСК Задължителна 4 40 - - 40 20 - - 20 

СИТЕ и ТБ Задължителна 4 40 - - 40 20 - - 20 

ИЕЕС Задължителна 4 40 - - 40 20 - - 20 

ЕК на ВЕИ Задължителна 4 40 - - 40 20 - - 20 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Въведение в CAD системата AutoCAD - основни характеристики.  

Тема 2. Чертожно поле и чертожни единици /моделно и хартиено пространство/. Подготовка на 

чертеж за изчертаване. 

Тема 3. Общи правила при работа с AutoCAD.  

Тема 4. Общи настройки на AutoCAD. 

Тема 5. Помощни чертожни инструменти и настройки. 

Тема 6. Меню на лентата за състояние. 

Тема 7. Подготовка на чертеж за изчертаване. 

Тема 8. Персонализирани чрез Modify - промяна на елементи на маркирания оразмерителен стил. 

Тема 9. Механизъм за организиране на чертеж чрез разполагане на различни обекти в отделни 

прозрачни чертожни листове. 

Тема 10. Създаване на текстов стил. Създаване на инструментални палитра.  

Тема 11. Инструментални палитри – създаване, експортиране. 

 
 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Всеки студент получава курсова работа включваща електрическа инсталация на 

жилищна сграда за проектиране, спазвайки стандартите. Разработва се през семестъра. Защитата 

се провежда в края на семестъра. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, 

което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и комуникационни 

технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в 

хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава 

възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция в 

съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху 

определена част от съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от 

преподавателя задачи.  

Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, форуми за 

обсъждане. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава като 

резултат от проведените две контролни работи и разработена и защитена курсова задача. 

Крайната оценка се формира като резултат от семестриалния изпит и текущата оценка . 

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 100. 

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост........................................................................................................... 34 точки 

1.1. Текущ контрол на лекции,  контролни тестове     - 34 точки 

2. Извън аудиторна заетост ............................................................................................... 12 точки 

2.1. Курсова задачи, курсови работи, проекти, протоколи и др.  - 12 точки 

3. Изпитна процедура........................................................................................................... 54 точки 

Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната процедура: 

46-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4);  66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен (6). 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. AutoCAD Тайни, Дан Абът, 2007 

2. Основни AutoCAD команди, Марина Младенова; Божидар Младенов, 2019 

3. AutoCAD: Професионални съвети и техники, Лин Алън, Скот Онстот, 2022 г. 

4. https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-electrical/learn-

explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Electrical/files/GUID-54861097-CA39-

4D32-AB52-DCE2972D7C24-htm.html  

5. http://www.archblocks.com/free-autocad-tutorials/electrical-symbols-tutorial 

 

https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-electrical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Electrical/files/GUID-54861097-CA39-4D32-AB52-DCE2972D7C24-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-electrical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Electrical/files/GUID-54861097-CA39-4D32-AB52-DCE2972D7C24-htm.html
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-electrical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AutoCAD-Electrical/files/GUID-54861097-CA39-4D32-AB52-DCE2972D7C24-htm.html
http://www.archblocks.com/free-autocad-tutorials/electrical-symbols-tutorial

