
 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 

на специалност  „МАТЕМАТИКА” 

ОКС „Бакалавър” 

Професионална квалификация „Математик” 

 Специалността „Математика” е от областта на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, по професионално направление 4.5 Математика. 

Обучението на специалността е с продължителност 4 години. 

 Обща характеристика на специалността. Специалността „математика”, чрез 

задължителните дисциплини, включени в учебния план, осигурява фундаментална 

широкопрофилна подготовка по математика, а чрез избираемите и факултативните 

дисциплини по-задълбочени знания в избрана от  студентите математическа област или 

област от информатиката, икономиката, екологията, бизнеса, правото и др. Завършилите 

тази специалност имат фундаментални знания в математическите области: алгебра, 

геометрия, математически анализ, комплексен анализ, диференциални уравнения, 

вероятности и статистика, числени методи, математическо оптимиране, аналитична 

механика, както и по дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране, 

структури от данни и алгоритми и информационни технологии. Специалистите от 

специалност „Математика” имат и задълбочени теоретични знания и умения за решаване 

на математически проблеми, а така също и умения за програмиране. В учебния процес 

придобиват умения и знания за самостоятелно търсене на информация в литературни 

източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и 

съобщения, както и добро владеене на английски език. 

 Компетенции на специалността. Специалистите от професионално направление 

„Математика” притежават следните знания и умения: 

 Знания на основните концепции, принципи, теории и резултати в отделните 

области на математиката.  

 Задълбочени знания в „елементарната” математика (като изучаваната в средното 

училище).  

 Знания за специфични програмни езици или софтуер. 

 Знания по английски език и информационни технологии. 

 Умения да показват математическо разсъждаване, изчисляване и манипулиране; 

владеене на математическите означения и език и способността да обяснява 

сложни твърдения, в които се използват; построяване на строги доказателства и 

показване владеене на различни методи на математическо доказателство; 

показване на количествено мислене; от количествени данни да извличат 

качествена информация; анализиране на данни от експериментални изследвания; 

проектиране на експериментални изследвания; моделиране на ситуация; работа с 

математика в интердисциплинарен контекст; използване на изчислителни 



 

инструменти за получаване на информация и като помощно средство към 

изчислителни процеси; да съобщават математически знания на нематематици. 

 

Професионална реализация (перспективи за реализация). Специалистите от 

тази специалност, след завършване на бакалавърска степен, са подготвени да прилагат 

знанията по математика в различни области от обществения живот. 

Могат да продължат образованието си в магистърска степен на обучение, а след 

това в образователна научна степен „Доктор”, което им дава възможност да се 

реализират като преподаватели във висши училища и научни работници в научни 

институти. Освен тава много добрата им подготовка по  математика им дава възможност 

да специализират в области като математическа икономика (финансова математика), 

когнитивните науки, химия, физика, екология, лингвистика и др. 

 Гъвкавост на обучението по специалността. В ПМФ (Природо-математически 

факултет) са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната 

специалност: придобиване на допълнително професионална квалификация „Учител по 

математика, информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на 

нова специалност в  рамките на обучението по една образователна степен; преминаване 

от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-

висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от 

страна обучаваните; придобиване на нова специалност; преместване в друго висше 

училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от 

страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от 

студентите. 

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити, са 

дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика. Тази информация 

присъства в кандидатстудентския справочник на ЮЗУ, както и на www.swu.bg 

 

 

 

 

 

http://www.swu.bg/


 

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН 

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МАТЕМАТИКА” 

 

 

Първа година  

Първи семестър ECTS 

кредити 

Втори семестър ECTS 

кредити 

Задължителни дисциплини 

Линейна алгебра 

Аналитична геометрия 

Математически анализ 1 

Основи на програмирането 

Основи на математиката  

Английски език 1                                                   

 

7.0 

7.0 

7.0 

5.0 

2.0 

2.0 

 

Задължителни дисциплини 

Математически анализ 2 

Висша алгебра 1 

Обектно-ориентирано програмиране  

Математическа логика 

Английски език 2 

Спорт 

 

8.0 

8.0 

6.0 

5.0 

3.0 

 

 Общо 30  Общо 30 

Втора година 

Първи семестър ECTS 

кредити 

Втори семестър ECTS 

кредити 

Задължителни дисциплини 

Математически анализ 3 

Обикновени диференциални уравнения 

Висша алгебра 2 

Теория на числата 

Увод в информационните системи и 

технологии 

 

8.0 

8.0 

6.0 

5.0 

3.0 

Задължителни дисциплини 

Теория на графите 

Математическо оптимиране 

Операционни системи 

Частни диференциални уравнения 

Избираема дисциплина от I група  

 

Избираеми дисциплини (I група) 

Теория на полугрупите 

Представяния на групите 

Крайни алгебрични структури 

Увод в кодирането 

Писмена и говорна култура 

 

4.0 

7.5 

6.0 

7.5 

5.0 

 

 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 Общо 30  Общо 30 

Трета година    

Първи семестър ECTS 

кредити 

Втори семестър ECTS 

кредити 

Задължителни дисциплини 

Числени методи 1 

Диференциална геометрия 

Дискретна математика 

Избираема дисциплина от II група 

Спорт 

 

Избираеми дисциплини (II група) 

Училищен курс по алгебра и анализ 

Производящи функции 

Конструктивна теория на функциите 

Равномерно разпределени редици 

Числени методи Монте Карло 

 

9.0                       

9.0                                       

7.0                        

5.0                             

 

 

 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0           

Задължителни дисциплини 

Теория на вероятностите и 

математическа статистика 1 

Бази от данни 

Числени методи 2 

Избираема дисциплина от III група 

Спорт 

 

Избираеми дисциплини (III група) 

Училищен курс по геометрия 

Обработка и анализ на данни с MSExel 

и  VBA 

Увод в LATEX – 2ℇ 

Компютърен дизайн на печатни и 

рекламни материали 

 

9.0 

 

9.0 

7.0 

5.0 

 

 

 

5.0 

5.0 

 

5.0 

5.0 

 Общо 30  Общо 30 

Четвърта година    

Първи семестър ECTS 

кредити 

Втори семестър ECTS 

кредити 

Задължителни дисциплини 

Теория на вероятностите и 

математическа статистика 2 

                        

9.0 

 

Задължителни дисциплини 

Компютърни модели в естествените 

науки 

 

3.0 

 



 

Основи на аритметиката 

Избираема дисциплина от IV група 

Избираема дисциплина от V група 

Избираема дисциплина от VI група  

 

Избираеми дисциплини (IV група)  

Диференцируеми многообразия 

Основи на геометрията 

 

Избираеми дисциплини (V група)  

Изследване на операциите 

Приложна статистика 

Числени методи за екстремални задачи 

Алгоритми за вземане на решения в 

управлението и икономиката 

 

Избираеми дисциплини (VI група)  

Математически основи на 

компютърната графика 

Математически основи на базите от 

данни 

Програмиране с Object Pascal и Delphi 

Програмиране с C++ Builder 

 

6.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 

 

5.0 

5.0 

 

 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

5.0 

 

Комплексен анализ 

Аналитична механика 

Избираема дисциплина от VII група 

Дипломиране 

 

Избираеми дисциплини (VII група)  

Математически модели в икономиката 

Увод в криптографията 

Комбинаторна теория на пръстените 

Управление на проекти 

6.0 

6.0 

5.0 

10.0 

 

 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

 Общо 30  Общо 30 

ОБЩО ЗА 4 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 240 КРЕДИТА 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ 
 

 

ЛИНЕЙНА АЛГЕБРА 
 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: лекции, семинари и упражнения 

Часове (седмично)/ЗС: 3 часа лекции седмично/ 2 часа семинар седмично/ 1час 

упражнение 

Брой кредити: 7.0 кредита 

Преподавател: Доц. д-р Михаил Колев 

e-mail: mkkolev@swu.bg 

Катедра: “Математика”, Природо-математически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград, тел. 073/ 588 557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност  “Математика" 

Описание на дисциплината: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване 

на: основни понятия от комбинаториката и комплексните числа, матрици, детерминанти, 

системи линейни уравнения и методите за решаването им, линейни пространства, 

линейни преобразувания и действия с тях, ортогонални и симетрични матрици и 

преобразувания, квадратични форми и тяхната канонизация. 

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания и умения да прилагат 

изучената теория за моделиране и решаване на реални практически задачи, да извършват 

основни действия с матрици, да решават детерминанти, системи линейни уравнения по 

методите на Гаус и Крамер, да работят свободно с линейни пространства и 

преобразования, да привеждат квадратични форми в каноничен вид. 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания от училищния курс по 

математика. 

 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ домашни и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и  лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. Борисов, А., Ил. Гюдженов, Ил. Димитрова. Линейна алгебра. Благоевград, ЮЗУ 

“Неофит Рилски”, 2009 г. 

2. Борисов, А., М. Кацарска. Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра и 

аналитична геометрия. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012 г. 

3. Йорджев, К., Ил. Димитрова, А. Марковска, Ил. Гюдженов. Изпитни варианти по 

линейна алгебра и аналитична геометрия. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2007 

г. 

4. Денеке, К., К. Тодоров. Линейна алгебра. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 1992 

г. 

5. Аслански, М., Б. Гюров. Ръководство за решаване на задачи по линейна алгебра. 

Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 1999 г. 



 

6. Дочев, К., Д. Димитров. Линейна алгебра. София, 1977 г. 

7. Димитров, Д. Сборник от задачи по линейна алгебра. София, 1977 г. 

Допълнителна 

1. Курош, А. Курс по висша алгебра. София, “Наука и изкуство”, 1967 г. 

2. Фаддеев, Д. К., И. С. Соминский. Сборник задач по высшей алгебре. Москва, 

“Наука”, 1968. 

3. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре. Москва, “Наука”, 1967. 

4. Ильин, В. А., Э. Г. Позняк. Линейная алгебра. Москва, “Наука”, 1984. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 
 

 

АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ + семинарни занятия /СЗ/ + упражнения/у/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  + 2 СЗ/ ЗС + 1 У 

Брой кредити: 7.0 кредита 

Преподаватели: проф. д-р Илия Гюдженов 

e-mail: iliadgl@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград 073/ 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика” 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на: векторно смятане със 

свободни вектори, афинни координатни системи и аналитично представяне на прави и 

равнини. След въвеждането на двойното отношение се използват и проективни 

координатни системи. Изучават се основните елементи на проективната, афинната и 

метричната теория на фигурите от втора степен.  

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания и умения за прилагане на аналитичния апарат за 

изследване на геометрични обекти. 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са някои начални познания по Линейна алгебра 

и Математически анализ. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. Борисов, А. Лекции по аналитична геометрия. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 

2000. 

2. Борисов, А. Ръководство за решаване на задачи по аналитична геометрия. . 

Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2011. 

3.  Борисов, А., И. Димитрова. Варианти от задачи по аналитична геометрия за текущ 

контрол и изпит. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2012. 



 

4. Станилов, Г. Аналитична геометрия. София, “Софтех”,2000 г.  

 

Допълнителна 

1. Борисов, А. Аналитична геометрия. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 1993. 

2. Гьонов, А.; Н. Стоев. Сборник от задачи по аналитична геометрия. София, “Наука 

и изкуство”, 1988. 

3. Мартинов, Н. Аналитична геометрия. София, “Наука и изкуство”, 1989г. 

4. Петканчин, Б. Аналитична геометрия. София, “Наука и изкуство”, 1961. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 1 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: лекции + семинар + упражнения/у/ 

Часове (седмично) /ЗС: 3 часа лекции седмично/ 2 часа семинар седмично + 1 час У 

Брой кредити: 7.0 кредита 

Преподавател: Доц. д-р Васил Грозданов  

e-mail: vassgroz@swu.bg 

Катедра: “Математика”, Природо-математически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград, тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност  “Математика" 

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 желаните дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература: 
Основна 

1. В. А. Илин, В. А. Садовничи, Б. Х. Сендов, Математически анализ, том 1 и том 2, 

"Наука и изкуство", София, 1989. 

2. Ярослав Тагамлицки, Диференциално смятане, "Наука и изкуство", София 1971. 

3. Ярослав Тагамлицки, Интегрално смятане, "Наука и изкуство", София 1978. 

4. Ив. Проданов, Н. Хаджииванов, Сборник от задачи по диференциално и интегрално 

смятане.  "Наука и изкуство", София 1976. 



 

5. В. Грозданов, К. Йорджев, А. Марковска, Ръководство за решаване на задачи по 

математически анализ- първа част, 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, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов, М. И. Шабунин, Сборник задач по 

матетическому анализу, Наука, Москва, 1984. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАНЕТО 

 
Семестър: 1 семестър 

Тип на курса: лекции и лабораторни упражнения в компютърна зала. 

Хорариум:  2 часа лекции и 2 часа лабораторни упражнения  

Брой кредити: 5 кредита 

Преподавател: гл. ас. д-р Иво Дамянов 

e-mail: damianov@swu.bg 

Катедра: Информатика, Тел.: +359 73 588 532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Математика”.   

Описание на дисциплината:  

Увод в програмирането е първият курс в областта на програмирането за специалност 

Математика. Курсът включва теми свързани със синтаксис и семантика на езици за 

програмиране, управляващи конструкции и оператори в език за програмиране, масиви и 

др. Курсът е базиран на езика за програмиране С++ . 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да усвоят основните принципи на програмирането и алгоритмите.  

Методи на обучение: лекции, лабораторни упражнения, дискусии и решаване на 

практически задачи, електронни учебни материали 

Предварителни условия: Не са необходими специални познания извън придобитите в 

курсовете по Информатика и Информационни технологии от средното училище 

Оценяване: оценка от текущ контрол и писмен изпит (тест). Текуща оценка от тестове 

и задачи на упражнения и лекции (50%). Финален изпит – тест и задачи (50%). При 

Оценка Слаб 2 на финалния тест или задачите на финалния изпит оценката от финалния 

изпит е Слаб 2.  

Необходимо е да се постигне минимум 65% от общия брой точки. 

Записване за обучение по дисциплината: не  е необходимо  

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература:  

Основна: 

1. Магдалина Тодорова, Програмиране на C++, (първа и втора част), Сиела, 
София,2002 

2. Herbert Schildt, C++: The Complete Reference, Third Edition, McGraw Hill, 1998 

3. Материали на адрес http://www.e-learning.swu.bg  

http://www.e-learning.swu.bg/


 

ОСНОВИ НА МАТЕМАТИКАТА 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) ЛС: 2 часа лекции седмично 

Брой кредити: 2.0  кредита 

Преподавател: Доц.  д-р Васил Грозданов 

e-mail: vassgroz@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика “ 

Описание на дисциплината:  

Курсът по основи на математиката представя един преговор, разбира се, с известно 

разширение, на изучаваното по алгебра и геометрия от студентите в средното училище. 

Целта на курса е да се уеднаквят знанията на студентите по отношение на техните знания 

от училищния курс по математика. От друга страна този курс ще представлява един 

преход от елементарната към висшата математика. Ще се представят с някои разширения 

всички основни теми от алгебрата и геометрията. 

Цели на дисциплината: Целта на настоящия курс е студентите да добият знания и 

умения по посочените теми за обучени, както и да прилагат тези знания в тяхното 

следвани и бъдещата си педагогическа работа. 

Методи на обучение: лекции, упражнения, консултации, домашни работи, курсови 

задания, контролни проверки. 

Предварителни условия:  Необходими са основни познания по елементарна математика 

 

Оценяване: текущ контрол по време на семестъра (тест и контролно) и писмен изпит. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

 

Литература:  

Основна: 

1. Петканчин, Б., Основи на математиката, Наука и изкуство, София, 1963.  

2. Давидов, Л., С. Додунеков, Елементарна алгебра и елементарни функции, 

Народна Просвета, 1984. 

3. Раднев, П., Основи на училищния курс по алгебра и анализ, Издание на 

Пловдивския университет, Пловдив, 1985. 

 

Допълнителна: 

1. Русев, Р., Вл. Георгиев, Ръководство за решаване на задачи по математика за 

кандидат-студенти, Наука и Изкуство, София, 1973. 

 

Съкращения: 

ЗС- зимен семестър 

ЛС- летен семестър 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: семинарни упражнения 



 

Часове(седмично)ЛС: 2 часа седмично 

Брой кредити: 2.0 кредита 

Преподавател: ас. Богдан Филатов 

e-mail: bogdan@abv.bg 
Катедра: Филологически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина за студентите от 

специалност "Математика"  

Описание на дисциплината: 

Дисциплината „Английски език“ запознава студентите от специалност "Математика" с 

основите на английския език – граматика и лексика. Разглежда фонетиката, правописа, 

частите на речта, глаголните времена и синтаксиса на английския език. 

Цел на дисциплината: 

Целта на обучението по дисциплината е студентите да придобият знания за граматичните 

правила и основни лексикални познания; да покрият минималните изисквания за 

писмено и говоримо владеене на английския език; да придобият възможността да се 

справят с най-често употребяваната компютърна терминология. 

Методи на обучение: Семинарни упражнения 

Предварителни условия: Минимални първоначални знания от основното училище 

биха послужили , като основа за надграждане на нови знания и умения. 

 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Еnglish for Mathematicians and Computer Scientists, Sofia 2001 

2. Еnglish for Bulgarians l, II part, Sofia 2000 

 

Съкращения: 

ЗС- зимен семестър 

ЛС- летен семестър 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 2 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) ЛС: 3 часа лекции седмично/ 2 часа семинар седмично/1 час 

Брой кредити: 8.0  кредита 

Преподавател: Доц.  д-р Васил Грозданов 

e-mail: vassgroz@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Математика” 

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 производни, 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, Комплексен анализ, 

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 

окончателна оценка. 

Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература:  
1. Ярослав Тагамлицки. Диференциално смятане. “Наука и изкуство”, София, 1971 

2. Ярослав Тагамлицки.Интегрално смятане. “Наука и изкуство”, София, 1978 

3. В. А. Илин, В. А. Садовничи, Б. Х. Сендов, Математически анализ, том 1 и том 2, 

“Наука и изкуство”, София, 1989 

4. Ив. Проданов, Н. Хаджииванов, Сборник от задаки по диференциално и интегрално 

смятане. “Наука и изкуство”, София, 1976 

5. Е. Върбанова, Курс лекции по математически анализ – I, Издателство на Техническия 

университет, София, 2009. 

6. В. Грозданов, К. Йорджев, Ц. Митова, Ръководство за решаване на задачи по 

математически анализ- втора част, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 

Благоевград, 2013. 

7. В. Грозданов, К. Йорджев, Ц. Митова, Ръководство за решаване на задачи по 

математически анализ- трета  част, Университетско издателство „Неофит Рилски”, 

Благоевград, 2013. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 
 

ВИСША АЛГЕБРА 1 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ + семинарни занятия /СЗ/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  + 2 СЗ/ ЛС 

Брой кредити: 8.0 кредита 



 

Преподавател: доц. д-р Илинка Димитрова 

e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg  

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград  

Тел. 073/ 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика” 

Описание на дисциплината:  

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на: основни понятия от теория 

на полугрупите и групите, теория на пръстените и полетата, алгебрични полиноми. 

Понятията са въведени абстрактно и са подкрепени с много примери. Доказана е 

теоремата на Кели, теоремата на Лагранж и основната теорема за цикличните групи. 

Описани са основни понятия, необходими за изследване на симетричната група, като е 

подчертана нейната важност в някои практически приложения. Материалът за пръстени 

включва: характеристика на поле, просто поле, теорема за хомоморфизмите на пръстени 

и практически анализ на конкретни пръстени. В частта за полиноми се разглеждат 

класически въпроси като теоремата за деление с частно и остатък, алгоритъм на Евклид 

за най-голям общ делител, схема на Хорнер, корени на полиноми, формули на Виет и 

симетрични полиноми. 

Цел на дисциплината:  

Студентите трябва да придобият знания и умения за основните алгебрични структури – 

полугрупи, групи, пръстени и полета, за теория на полиномите, както и приложенията на 

този апарат за решаване на някои практически задачи, свързани с други математически 

и информатични дисциплини. Получените знания по тази фундаментална дисциплина са 

с насока да се използуват от студентите в обучението им по редица други дисциплини. 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания  по теория на числата и 

линейна алгебра. 

 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ домашни и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. Денеке, К., К. Тодоров. Основи на алгебрата. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 

2001. 

2. Генов, Г., С. Миховски. Т. Моллов, Алгебра, Университетско издателство „Паисий 

Хилендарски”, Пловдив, 2006. 

3. Михайлов, И., Н. Зяпков. Висша алгебра и теория на Галоа, „Фабер”, Велико 

Търново, 2004. 

4. Сидеров, П., К. Чакърян. Записки по алгебра. „Веди”, София, 2006. 

5. Божилов, А., П. Сидеров, К. Чакърян. Задачи по алгебра. „Веди”, София, 2006. 

6. Додунеков, С., К. Чакърян. Задачи по теория на числата. Регалия, 1999. 

7. Дочев, К., Д. Димитров, В. Чуканов. Ръководство за упражнения по висша алгебра. 

София, 1976. 

8. Курош, А. Курс по висша алгебра. София, “Наука и изкуство”, 1967. 



 

 

Допълнителна 

1. Скорняков, Л.А. Элементы алгебры, Москва, 1986. 

2. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра, Москва, 1949. 

3. Фаддеев, Д. К., И. С. Соминский. Сборник задач по высшей алгебре. Москва, 

“Наука”, 1968. 

4. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре. Москва, “Наука”, 1967. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни  упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 2 ч, лаб. упр. - 2 ч.  

Брой кредити: 6.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Ирена Атанасова 

e-mail:  irenatm@swu.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината:  

Курсът е предназначен да запознае студентите с основите на обектно-ориентираното 

програмиране. Той е естествено продължение на дисциплината „Увод в 

програмирането”. Избран е езика C++, съвременен език с много възможности.  

Разгледани са и основните принципи на визуалното програмиране в различни среди, без 

да се навлиза в подробности. 

Курсът е базов за специалността и е необходим за по-пълното усвояване на много други 

дисциплини, включени в учебния план. Доброто овладяване на предлаганата материя е 

от съществено значение при определяне на квалификацията на бъдещия специалист. 

Цели на дисциплината: Поставени са следните основни цели, задачи и очаквани 

резултати:  

Студентите да: 

 да се научат на алгоритмично мислене; 

 да овладеят структурите от данни, които могат да се обработват с помощта 

на компютър; 

 да оформят логически добре отделните стъпки при разработка на отделните 

задачи; 

 да могат да си служат с основните похвати в програмирането; 

 да овладеят методите и средствата на обектно-ориентираното 

програмиране в среда за визуално програмиране; 

 да усвоят някои станали вече класически алгоритми, както и да създават 

свои собствени алгоритми; 

 да свикнат с добрия стил в програмирането; 

 да научат основните принципи при разработка на приложен софтуер. 



 

Методи на обучение:  

Лекции онагледени с учебни табла, презентации, мултимедиен прожектор и 

лабораторни упражнения с използване на наличната компютърна техника, намираща се 

на територията на факултета и обособена в няколко компютърни зали. Наличната 

компютърна техника отговаря на съвременните изисквания и е напълно достатъчна за 

нормалното провеждане на всички лабораторни упражнения. По време на семинарните 

упражнения се решават и обсъждат задачи, свързани с разработка на алгоритми за 

компютърни програми, написани на езика C++. 

Предварителни условия: Курсът е продължение на дисциплината  „Увод в 

програмирането”.  Студентите трябва да притежават основни математически познания. 

Оценяване: Текущият контрол се осъществява по време на лабораторните занятия 

през семестъра чрез контролни тестове и две курсови задачи – първата зададена 

от преподавателя, втората избрана и формулирана от студента съгласно неговите 

интереси (1/3 от крайната оценка). Обучението по дисциплината завършва с 

писмен изпит върху учебния материал  (2/3 от крайната оценка). 

 

Записване за обучение по дисциплината:  не е необходимо (задължителен курс) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература: 

 Основна: 

1. Записки от лекционния курс и лабораторните упражнения. 

2. HELP – файловете към софтуера,  използуван от студентите. 

 

Допълнителна литература: 

 

1. Павел Азълов, Обектно-ориентирано програмиране. Структури от данни   

и STL.София, Сиела, 2008. 

2. Магдалина Тодорова, Програмиране на C++.  Сиела,  2002. 

3. М. Тодоропа, Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика 

C++. София, Сиела, 2011. 

4. Хърбърд Шилдт, C++ Практически самоучител.  Софтпрес, 2001. 

5. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със C++. Софтех, 2000. 

6. Стийв Донован, C++ в примери.  Софтпрес, 2005. 

7. Димитър Богданов, Обектно ориентирано програмиране със C++. София, 

Техника, 2002. 

8. Христо Крушков, Програмиране на C++. Пловдив, Макрос, 2006. 

9. Брайън Овърленд,  C++ на разбираем език. АлексСофт, 2003. 

10. Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Дафина Петкова, Калин Георгиев, 

Сборник от задачи по програмиране на С++. Първа част – Увод в 

програмирането. София, ТехноЛогика, 2008. 

11. Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Калин Георгиев, Сборник от задачи 

по програмиране на С++. Втора част – Обектно-ориентирано 

програмиране. София, ТехноЛогика, 2008. 

12. Преслав Наков, Панайот Добриков Програмиране, = ++ алгоритми. 

София, 2005. 



 

13. К. Ш. Тан, В.-Х. Стиб, Й. Харди, Символны C++. Введение в 

компьютерную алгебру с использованием объектно-ориентированного 

программирования. Москва, Мир, 2001. 

14. Г. С. Иванова, Т. Н. Ничушкина, Е. К. Пугачев, Объектно-

ориентированное программирование. Москва, МГТУ, 3003. 

15. Кент Рейсдрф, Кен Хендерсон, Borland C++ Builder. Освой 

самостоятелно. 
 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКА ЛОГИКА 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове(седмично)/ЛС/: 2 часа лекции седмично и 1час упражнения 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Борислав Юруков 

e-mail:  yurukov@swu.bg 

Катедра: Информатика 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност "Математика" 

 

Описание на дисциплината: 

Курсът по математическа логика има за цел, да запознае студентите с основни понятия и 

резултати от съждителната и предикатна логика, и съждителното и предикателно 

смятане. Разглеждат се конкретни теории от първи ред 

Цел на дисциплината: 

Курсът по математическа логика има за цел, да запознае студентите с развитие на 

понятията и методите на математическата логика в контекста на развитие по математика. 

Методи на обучение: беседи, демонстрации, решаване на задачи.  

Предварителни условия: Знанията не са задължителни, но са полезни. 

Оценяване: Изпитът се извършва от писмено решаване на задачи от студентите, 

писмено развиване на въпроси от конспект, предоставен на студентите.  

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо  

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Введение в математическю логику, Е. Менделсон 

2. Сказки по логика, С. Паси и колектив. 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 2 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: семинарни упражнения 

Часове(седмично)/ЗС: 2 часа седмично 

Брой кредити: 3.0 кредита 



 

Преподавател: ас. Богдан Филатов 

e-mail: bogdan@abv.bg 

Катедра: Филологически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски” – 

Благоевград 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина за студентите от 

специалност "Математика"  

Описание на дисциплината:  

Дисциплината „Английски език“ запознава студентите от специалност "Математика" с 

основите на английския език – граматика и лексика. Разглежда фонетиката, правописа, 

частите на речта, глаголните времена и синтаксиса на английския език. 

Цел на дисциплината:  

Целта на обучението по дисциплината е студентите да придобият знания за граматичните 

правила и основни лексикални познания; да покрият минималните изисквания за 

писмено и говоримо владеене на английския език; да придобият възможността да се 

справят с най-често употребяваната компютърна терминология. 

Методи на обучение: Семинарни упражнения 

Предварителни условия:  

Минимални първоначални знания от основното училище биха послужили, като основа 

за надграждане на нови знания и умения. 

 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Еnglish for Mathematicians and Computer Scientists, Sofia 2001 

2. Еnglish for Bulgarians l, II part, Sofia 2000 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 3 

 

Семестър: 3  семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове (седмично) ЛС: 3 часа лекции седмично/ 2  часа упражнения седмично. 

Брой кредити: 8.0  кредита 

Преподаватели: Доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@swu.bg   

Катедра: “Математика”, ЮЗУ “Неофит Рилски”-Благоевград, тел. 073 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на основни понятия на 

функционалния анализ. Курсът включва изучаване на основните видове функционални 

пространства – метрични, топологични, линейни, нормирани, евклидови и хилбертови 



 

пространства. Представя се аксиоматиката на тези математически обекти, показват се 

редица свойства и различни приложения. 

 

Цел на дисциплината: 

Дисциплина Математически анализ III е основна математическа дисциплина и има за цел 

да представи пред студентите модерните достижения в областта на математическия 

анализ и неговите приложения. Знанията се необходими за изучаване на Комплексен 

анализ, 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 

студента. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математически анализ I 

и II част. 

 

Оценяване: Писмен изпит. Студентите провеждат две контролни по време на семестъра. 

След края на семестъра се провежда писмен изпит и събеседване за поставяне на 

окончателна оценка. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература:  

1. A. H. Koлмогоров, C. B. Фомин, Елементи от теорията на функциите и функционалния 

анализ, “Наука”, Москва,  1976.  

2. A. A. Kириллов, A. Д. Гвашиани, Tеореми и задачи по функционален анализ, “Наука”, 

Москва,  1979.  

3.  В. А. Илин, В. А. Садовничи, Б. Х. Сендов, Математически анализ, том 1 и том 2, 

"Наука и изкуство", София, 1989. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

 

ОБИКНОВЕНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ 

 

Семестър: 3 семестър 

Вид на курса: лекции и  упражнения 

Часове(седмично)ЗС/:  3 часа лекции + 2 часа упражнения 

Брой кредити:  8.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Николай Китанов 

е-mail: nkitanov@abv.bg 

Катедра: катедра Математика, тел. 588557,  

 

Статут на дисциплината в учебния план:  

Задължителна дисциплина в учебния план за образователно-квалификационната степен 

на обучение  “Бакалавър” на специалността “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

Предлаганият курс съдържа широк спектър от известните и установени от учебната 

практика в света математически теми и задачи по диференциални уравнения и 



 

приложения (увод в историята и качествената теория на диференциалните уравнения, 

примери и задачи водещи към диференциални уравнения, както и елементи нелинейната 

динамика, от вариационното смятане и пр.). Курсът дава основни математически знания 

за математическото описание на еволюцията на процесите с различна природа, 

необходими в дейността на всеки учител по математика и информатика, за моделите в 

природоматематическите науки в следващи семестри.  

Курсът е и част от предлаган пакет основни курсове по висша математика, адаптиран 

преди всичко за  природонаучните специалности – с по-голяма практическа насоченост 

и онагледяване. Курсът се състои от отделни модули и най-вече от атрактивни и добре 

обмислени цветни компютърни анимации, графики, рисунки, формули. За всеки раздел 

има удачно подбрани примери и задачи за упражнения, възможност за променяне на 

параметрите на задачата, начални условия и пр. В повечето от задачите е предвиден 

автоматичен контрол (или самоконтрол), представляващ добре обмислен тест, свързан с 

конкретната задача и теория за нея.  

Цел на дисциплината:  

Предлаганият курс цели да обезпечи студентите с общоприети необходими  

математически знания по диференциални уравнения и приложения, които описват 

динамиката на процеси не само в природните, но и в икономическите и обществените 

процеси. 

Методи на обучение:  
Лекции и упражнения. Мултимедиен курс. 

Оценяване:  
писмен изпит /допуска се повишаване на оценката  от изпита  с 1 бал от текущ контрол 

– при контролни  работа  с оценка 4 и участие в работата през семестъра/ 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо (задължителен курс). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература:  
1. Попиванов, П. П.Китанов Обикновени диференциални уравнения.  Благоевград, 

2000.      

2. Байнов Д., Н. Казаков.  Обикновени диференциални уравнения, ПУ,1987.   

3. Д.  Пушкаров. Математически  методи на физиката. Ч. I.,ЮЗУ, Бл.1993г.   

4. Д. Байнов, К. Чимев, Ръководство за решаване на задачи по обикновени 

диференциални уравнения. ЮЗУ, Благоевград, 1992г. 

5. Сп.Манолов, А.Денева и др. Висша математика, част 3. Техника, 1977г. 

6. Методическо ръководство за решаване на задачи по математика, ч. 4, Техника, 

София, 1975г. 

7. Л. Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное вычисление. М. 

2000.               

8. В. Босс. Лекции по математике. Дифференциальные уравнения. М. 2004г. 

9. J.  Stewart.       Calculus.    III ed.   (AUBG). 1996. 

10. Г. Ризниченко. Математические модели в биофизике и экологии..М,  2003г. 

11. Л. Понтрягин. Дифференциальные уравнения и их приложения. М.1988г. 

12. А. Дорозов, Т. Драгунов.  Визуализация  и анализ инвериантных множеств  

динамических  систем.    Москва-Ижевск, 2003г. 

13. В. Дяконов,  И. Абраменкова,  В. Круглов.  Matlab 5  с пакетами расшерения. 

Москва, 2001г.  

14. С. Поршнев. Компютерное моделирование физических процессов в пакете 

Matlab. Москва , 2003.  



 

15. С. Поршнев. Вычислительная математика.С-Пб, 2004г.     

16. В. Арнолд. Обыкновенные дифференциальные уравнения Сп.Манолов, А.Денева 

и др. Висша математика, част 3. Техника, 1977г6. Евтим Божоров.Висша 

математика.София.Техника,1975. 

17. М.В. Федорюк.Обикновенные  дифференциальные уравнения. Москва, 1985 г..  

18. А. Филиппов, Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М. Наука. 

1985г. 

19. Э. Камке. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. М. 

Наука. 1971г. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

ВИСША АЛГЕБРА 2 

 

Семестър: 3 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ + семинарни занятия /СЗ/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции  + 2 СЗ/ ЗС 

Брой кредити: 6.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Илинка Димитрова 

e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград  

Тел. 073/ 588557,  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Mатематика”. 

 

Описание на дисциплината:  

Във втората част на курса по алгебра за студентите от специалност "Математика" се 

доразвиват идеите, заложени в първата част. Курсът започва с изучаването на пръстените 

на полиноми на една променлива. Доказва се алгебричната затвореност на полето на 

комплексните числа. Разглеждат се някои основни следствия от теоремата на Д‘Аламбер. 

Изучава се разлагането на полиноми с реални коефициенти. Установява се 

съществуването на корен на неразложим полином в подходящо разширение на полето от 

константи. Разглеждат се дискриминантата и резултантата на полиноми. Отделя се 

внимание на решаването на нелинейни алгебрични системи от уравнения с помощта на 

резултанти и на алгебричната решимост на уравнения от трета и четвърта степен, 

реципрочни уравнения, биномни уравнения. Разглеждат се някои разширения на полета. 

Включена е и темата за крайните полета. С оглед на редица приложения в анализа и 

самата алгебра подробно се изучава теорията на λ-матриците и жордановата нормална 

форма на числови матрици. Курсът завършва с елементи от теорията на асоциативните 

алгебри.  

 

Цел на дисциплината:  

Студентите да добият по-задълбочени знания и умения за основните алгебрични 

структури и полиномите на една променлива, както и приложенията на този апарат за 

решаване на някои практически задачи, свързани с други математически дисциплини. 

Обемът на изучавания материал дава възможност на студентите по-нататък 

самостоятелно или в избираемите дисциплини по алгебра да могат да изучават по-

подробно различни направления от алгебрата. 

mailto:ilinka_dimitrova@swu.bg


 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са добри познания по висша алгебра 1. 

 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ домашни и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и  лекционния материал. 

 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

9. Денеке, К., К. Тодоров. Основи на алгебрата. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 

2001. 

10. Генов, Г., С. Миховски. Т. Моллов, Алгебра, Университетско издателство „Паисий 

Хилендарски”, Пловдив, 2006. 

11. Михайлов, И., Н. Зяпков. Висша алгебра и теория на Галоа, „Фабер”, Велико 

Търново, 2004. 

12. Сидеров, П., К. Чакърян. Записки по алгебра. „Веди”, София, 2006. 

13. Божилов, А., П. Сидеров, К. Чакърян. Задачи по алгебра. „Веди”, София, 2006. 

14. Додунеков, С., К. Чакърян. Задачи по теория на числата. Регалия, 1999. 

15. Дочев, К., Д. Димитров, В. Чуканов. Ръководство за упражнения по висша алгебра. 

София, 1976. 

16. Курош, А. Курс по висша алгебра. София, “Наука и изкуство”, 1967. 

 

Допълнителна 

5. Скорняков, Л.А. Элементы алгебры, Москва, 1986. 

6. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра, Москва, 1949. 

7. Фаддеев, Д. К., И. С. Соминский. Сборник задач по высшей алгебре. Москва, 

“Наука”, 1968. 

8. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре. Москва, “Наука”, 1967. 

 

 

 

ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА 
 

Семестър: 3 семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове(седмично)/ЗС: 2 часа лекции и 1 час упражнения 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: чл. кор. проф. дмн Олег Мушкаров  

e-mail: muskarov@math.bas.bg   

Катедра: Електроника, Технически факултет, ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград, 

Телефон 073 / 588 557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност „Математика”, ОКС 

Бакалавър. 

 

 



 

Описание на дисциплината: 

Обучението започва с въвеждане на основните понятия на теория на числата – делимост, 

сравнения, основна теорема на аритметиката, теореми на Ферма и Ойлер. След това се 

разглежда структурата на групата от класовете остатъци, взаимно прости с модула. 

Развива се теорията на сравненията с едно и няколко неизвестни. Въвеждат се 

квадратичните остатъци, като се доказва критерия на Ойлер. Разглеждат се някои 

диофантови уравнения и функцията [x]. 

Цел на дисциплината: Да се придобият знания за теоретичните основи и умения за 

приложение на теорията на числата. 

Методи на обучение: лекции, беседи, дискусии върху методите за решаване на 

сравнения, решаване на задачи от теория на числата. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания от училищните курсове, 

елементарни понятия от теория на групите. 

 

Оценяване: текущ контрол по време на семестър (две контролни работи) и писмен изпит 

в две части – решаване на задачи и развиване на теоретични въпроси. 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен отдел 

в края на текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Записки 

2. Додунеков Ст., К. Чакърян. Задачи по теория на числата, Регалия, София 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

 

УВОД В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: 3 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

Часове(седмично)ЛС: 2 лекции /1 час лабораторни упражнения 

Брой кредити: 3.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Даниела Тупарова 

e-mail: ddureva@swu.bg 

Катедра: Информатика, тел. 073 / 588 532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност Математика 

Описание на дисциплината: 

Курсът е въведение в информационните системи и технологии. Разглеждат се в 

теоретичен и практически план основни понятия от информационните технологии – 

информация, информационни дейности, информатика и информационни технологии, 

базови функции на операционните системи, системи за текстообработка, системи за 

обработка на таблични данни, системи за мултимедийно представяне на информация 

пред публика, най-популярните услуги в глобалната мрежа Интернет, защита на 

информацията, правно-етични аспекти при използване на информационните технологии.     



 

Курсът се явява естествено продължение на курсовете по Информатика и 

Информационни технологии от средното училище.         

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания за: 

 Основните понятия в информационните технологии; 

 Видовете базов и приложен софтуер и неговото приложение; 

 Най-популярните услуги в глобалната мрежа Интернет; 

 Защитата на информацията и правно-етичните аспекти при използване на 

информационните технологии. 

Методи на обучение: лекции, лабораторни упражнения, дискусии и решаване на 

практически задачи. 

Предварителни условия: Не са необходими специални познания извън придобитите в 

курсовете по Информатика и Информационни технологии от средното училище. 

 

Оценяване: оценка от текущ контрол и писмен изпит (тест).  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде заявление в 

Учебен отдел в края на текущия семестър. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Халвърсън, М., Йънг, М. Дж., Всичко за Microsoft Office XP, Софтпрес, София, 2001. 

2. Тотков, Г., Шкуртов, Вл., Донева, Р., Основи на компютърната информатика, ПУ 

„Паисий хилендарски“, 2001.  

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 

 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции, упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции  и 1 час упражнение 

Брой кредити: 4.0 кредита 

Преподаватели: доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@swu.bg 

Катедра: Математика, тел. 073 588 557 

 

Статут на дисциплината в учебния план:  

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Математика”  

 

Описание на дисциплината: 

70-те години на миналия век поставиха началото на една вълнуваща ера на изследвания 

и приложения на мрежи и графи в изследване на операциите, индустриален инженеринг 

и други свързани с тях области.  

Графите се срещат навсякъде под различни имена: “структури”, “пътни карти” в 

гражданското инженерство;  “свързващи устройства” при електроинженерите; 

“социограми”, “комуникативни структури” и “организационни структури” в 

социологията и икономиката; “молекулни структури” в химията; “разпределителни 

мрежи” в газовите и електрическите компании. 



 

Заради широката си приложимост, теория на графите се разраства изключително бързо 

през последните години. Основен фактор за този растеж е развитието на големите и 

бързи изчислителни машини. Представянето на макро системи, каквито са 

преносителните или телекомуникативните връзки, води до графи с голям размер, чийто 

успешен анализ зависи, както от съществуването на “добри” алгоритми, така и от 

наличността на бързи компютри. Във връзка с това, настоящият курс акцентира върху 

създаването и представянето на алгоритми за анализ на графи, които намират 

приложение в различни сфери, за да подпомогнат решаването на съществуващи 

проблеми.  

Въпреки, че в общия случай ефикасността на алгоритмите е от голямо значение, този 

курс не е предназначен да бъде справочник за анализ на ефективността на алгоритмите. 

Често определен метод е дискутиран заради близката му връзка с вече разгледани 

концепции и методи. Основната задача е да се даде на студента възможно най-ясна 

представа за графовите алгоритми. 

В този курс се разглеждат някои елементи на следните основни въпроси: 

 

o 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/). 

o Върхови и ребрени съчетания (постановка на проблема и примери, 

максимални по мощност и тегло сдвоявания в биполярни и произволни 

графи). 

o CPP проблеми (ойлерови цикли и вериги, задача за китайския пощальон в 

неориентирани и ориентирани графи). 

o TSP проблеми (Хамилтонови цикли, задача за търговския пътник, “branch-

and-bound” алгоритми за TSP, евристични алгоритми за TSP). 

  

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да получат основни знания в Теория на графите и умения за решаване 

на реални проблеми, моделирани на езика на графите и мрежите. 

 

Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 

Предварителни условия: Полезни са предварителни знания от графите и дискретното 

оптимиране 

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 (Exam) 

 

Литература: 

1. Мирчев,Ив., “Графи”. “Оптимизационни алгоритми в мрежи”, Благоевград,2001  

2. Мирчев,Ив., “Математическо оптимиране”, Благоевград, 2000  

3. Minieka, E., “Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Marcel dekker, Inc., 

New York and basel, 1978 /Майника, Э.Алгоритмы оптимизации на сетях и графах, 

М., “Мир” р1981/. 

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. Swami, M., Thulasirman, Graphs, Networks and Algorithms, John Wiley & Sons, 1981 

/Сваами М., К. Тхуласирман. Графы, сети и алгоритмы, М., “Мир”, 1984/. 



 

 

МАТЕМАТИЧЕСКО ОПТИМИРАНЕ 

 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове(седмично)/ЗС/ЛС: 3 часа лекции и 2 часа упражнения седмично/ ЛС 

Брой кредити: 7.5 кредита 

Преподавател: доц. д-р Стефан Стефанов 

e-mail: stefm@swu.bg 

Катедра: Информатика, тел. 073 / 588 532,  

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност Математика 

 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината Математическо оптимиране предвижда изучаване на основните резултати 

и методи за решаване на различни класове оптимизационни задачи и свързани с това 

въпроси: нелинейни оптимизационни задачи, линейни оптимизационни задачи 

(симплекс-метод, двойственост  в линейното оптимиране, транспортна задача, задача за 

назначенията), матрични игри (теорема на Джон фон Нойман за минимакса, геометричен 

метод за решаване на игри 2 х 2, 2 х n, m х 2, връзка между матрични игри и линейно 

оптимиране), изпъкнал анализ (изпъкнали множества, сума на множества и умножение 

на множество с число, проекция на точка върху множество, отделимост на изпъкнали 

множества, крайни точки, конуси, спрегнати конуси, представяне на изпъкнали конуси, 

представяне на изпъкнали множества, многостенни множества, изпъкнали функции, 

производни по направление, субградиенти и субдиференциали), изпъкнали 

оптимизационни задачи (теорема на Кун-Такър), квадратични оптимизационни задачи.   

            

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания за теоретичните 

основи и методи за решаване на посочените класове оптимизационни задачи. 

Методи на обучение: лекции и упражнения 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математически анализ, 

линейна алгебра, аналитична геометрия. 

 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо специално записване 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

Основна: 

3. П. Кендеров, Г. Христов, А. Дончев – “Математическо оптимиране”, Университетско 

издателство “Климент Охридски”, София, 1989. 

4. Колектив – “Ръководство за решаване на задачи по математическо оптимиране”, 

Университетско издателство “Климент Охридски”, София, 1989. 

5. Стефан М. Стефанов – “Количествени методи в управлението”, Херон прес, 2003. 

Допълнителна: 

6. Stefan M. Stefanov – “Separable Programming. Theory and Methods”, Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht – Boston – London, 2001.     

 

Съкращения: ЗС: зимен семестър/ЛС: летен семестър 



 

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, 2 часа лабораторни упражнения. 

Брой кредити: 6.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Нина Синягина 

e-mail: nisina36@abv.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ гр. Благоевград 2700 ул. “Иван Михайлов“ 66, тел. 073 / 

588 532  

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 

Описание на дисциплината: 

Курсът запознава студентите с историята, изграждането и функционирането на 

операционните системи. Учебният материал включва уводна част – общ преглед на 

компютърните и операционните системи. Следват въпроси от организация и управление 

на процеси, работа на паметта, планиране на един и много процесори. Темите за 

организация на входа и изхода, планиране на диска, организация и работа с файловата 

система за задължителна част от всеки курс по операционни системи. Завършва с 

разпределени процеси и сигурност. На упражненията се изучава операционните системи 

Linux и Windows и с нея се илюстрират лекционните теми. Правят се и програми на С за 

управление на процеси и работа на файловата система. 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 Знаят: основните принципи на работата на ОС. 

 Могат: да извършват елементарни административни дейности с ОС 

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината „Увод в 

програмирането” 

Оценяване: 

 2 контролни работи – 30% от оценката 

 писмен изпит – 70% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо (базов курс). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

Литература: 

1. Лилян Николов, Операционни системи, ИК "Сиела", София, 2009. 

2. William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 

2011. 

 

 

ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ 

 

Семестър:  4 семестър 

Вид на курса: лекции и  упражнения 

Часове(седмично)ЛС/: 3 часа лекции + 2 часа упражнения 

Брой кредити: 7.5 кредита 

Преподавател: доц. д-р Николай Китанов 

mailto:nisina36@abv.bg


 

е-mail: nkitanov@abv.bg 

Катедра: катедра Математика, тел. 588557,  

 

Статут на дисциплината в учебния план:  

Задължителна дисциплина в учебния план за образователно-квалификационната степен 

на обучение  “Бакалавър” на специалността “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината е втора част от курсовете по диференциални уравнения, които се четат в 

различни семестри на студенти по математика. Тя е задължителна основна дисциплина 

за IV семестър по учебния план за образователно-квалификационната степен на 

обучение  “Бакалавър” на специалността ”Математика”.   Програмата включва най-често 

срещания набор от теми – най-вече свързани с трите основни уравнения на 

математическата физика: вълновото уравнение, уравнението на Лаплас и уравнението на 

топлопроводността, както и редица други уравнения и примери – с адаптирани за 

бакалавърската степен по математика изисквания. В този смисъл курсът дава основни 

математически знания по частни диференциални уравнения и техните приложения, 

необходими за обучението и  дейността на студентите от математическите специалности. 

Курсът включва основните понятия, твърдения и техники за решаване на задачи от 

теорията на частните диференциални уравнения, някои РС-визуализации и характерни 

приложения в природните науки.  

Цел на дисциплината:  
Целта на курса по частни диференциални уравнения е изясняване и усвояване на  

основни теоретични знания и методи на програмния материал, формиране на умения за 

решаване на задачи по разглежданите теми, примери и насоки за приложение на 

получените знания в процеса на обучение по различни природоматематически 

дисциплини. 

 Методи на обучение:  
Лекции и упражнения. Мултимедиен курс. 

 

Оценяване:  
писмен изпит /допуска се повишаване на оценката  от изпита с 1 бал от текущ контрол 

– при контролни  работа  с оценка 4 и участие в работата през семестъра/ 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо (задължителен курс). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература:  
 Основна: 

1. Генчев Т. Частни диференциални уравнения. С. 1976г.(и всички други издания). 

2. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/education/edu-pde.htm (е-библиотека с над 50 учебника 

и сборника  по диференциални уравнения –  най-доброто в света ). 

3. Курант , Р. , Д. Гилберт. Методы математической физики. т.2.,  Москва,1945г. 

4. Маделунг, Э. Математический аппарат физики. Москва, 1968г. 

5. Шапиро, Д.А. Уравнения в частных производных. Специальные функции. 

Асимптотики. НГУ, 2004г 

6. Тихонов, А. , А. Самарский. Уравнения математической физики. Москва. 1977г. 

7. Смирнов , М. Задачи по уравнениям математической физики.Москва 1973 г. 

8. Bers, L. Partial Differential Equations (in Lectures in Applied Mathematics). N.-Y.1964 

9. Арнольд, В. Лекции об уравнениях с частными производными. М. 1996г 

10. Годунов, С. Уравнения математической физики. Москва. 1979г. 



 

11. Алексеев, А. Уравнения в частных производных в примерах и задачах.Р-на-Д. 

ЮФУ, 2009г. 

12. Борзенков, А. Дифференциальные уравнения в частных производных. MATLAB.  

13. Матросов В. Диференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными. Москва, 2011 г. 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ 1 

 

Семестър:  5 семестър 

Вид на курса: лекции и  упражнения 

Часове(седмично)ЗС/: 3 часа лекции + 2 часа упражнения 

Брой кредити: 9.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Стефан Стефанов 

е-mail: stefm@swu.bg     

Катедра: катедра Информатика 

 

Статут на дисциплината в учебния план:  

Задължителна дисциплина в учебния план за образователно-квалификационната степен 

на обучение  “Бакалавър” на специалността “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

Предвижда се подробно изучаване на интерполацията като начин за приближаване на 

таблично зададени функции: класическа интерполационна задача, интерполационна 

формула на Лагранж, грешка при интерполация (формула и оценка за грешката), 

разделени разлики и интерполационна формула на Нютон с разделени разлики, крайни 

разлики и интерполационни формули с крайни разлики, интерполиране със сплайн-

функции (линейни и кубични сплайни), интерполационна задача на Ермит, обратна 

интерполация. Разгледан е и друг основен подход за приближаване на функции –  

средноквадратичните приближения (метод на най-малките квадрати).  Отделено е място 

на темите за числено диференциране и числено интегриране – квадратурни формули на 

Нютон-Коутс (формули на правоъгълника, на трапеца и на Симпсън) и на Гаус. 

Предвидено е изучаване на основните методи за числено решаване на нелинейни 

уравнения: метод на хордите, метод на секущите, метод на Нютон. Друга важна тема е 

решаването на системи линейни уравнения, до които се стига при много математически, 

физични, технически и др. задачи: точни методи – методи на Гаус и Гаус-Жордан, метод 

на триъгълното разлагане (LU-метод), метод на Холески (метод на квадратния корен); 

итеративни методи – метод на простата итерация (метод на Якоби), метод на Зайдел. 

Предвижда се изучаване на методите за числено решаване на задачата на Коши за 

обикновени диференциални уравнения (ОДУ) от I ред – метод на Ойлер, методи на 

Рунге-Кута, методи на Адамс; численото решаване на граничната задача за обикновени 

диференциални уравнения от II ред.  

Предвижда се запознаване с програмни продукти, реализиращи някои от разглежданите 

методи. 

Цел на дисциплината:  
Цел и основна задача на изучаването на дисциплината Числени методи 1 е студентите да 

придобият знания за основните числени методи на математическия анализ, алгебрата и 



 

диференциалните уравнения, които намират приложение при решаване на различни 

технически, физични и други задачи. 

Методи на обучение:  
Лекции и упражнения.  

Оценяване:  
      Част I – задачи. Провежда се върху задачи от раздели по Конспекта. 

      Част II – теория. Провежда се върху две теми от Конспекта, изтеглени по случаен 

начин. 

     До втора част на изпита се допускат студентите, които имат успех поне Среден (3) от 

Част I. 

     От първа част на изпита се освобождават студентите, които имат среден успех поне 

Много добър (4.50) от две текущи контролни работи съответно върху раздели 1 – 2 и 3 – 

4 от Част I. 

     Окончателната оценка се оформя като 20 % от оценката от две домашни работи, 20 % 

от оценката от две курсови задачи, 30 % от оценката от Част I (респективно от оценката 

от текущите контролни работи – в случай на освобождаване от Част I) и 30 % от оценката 

от Част II на изпита. 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо (задължителен курс). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература:  
Основна 

1. Бл. Сендов, В. Попов – “Числени методи”, I част, Университетско издателство “Св. 

Климент Охридски”, София, 1996; II част, “Наука и изкуство”, 1978. 

2. Б. Боянов – “Лекции по числени методи”, София, 1995. 

3. Колектив – “Сборник от задачи по числени методи”, 2-ро изд., Университетско 

издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1994. 

4. М. Касчиев – “Ръководство по числени методи”, изд. “Мартилен”, София, 1994. 

Допълнителна 
1. R. L. Burden, J. D. Faires – “Numerical Analysis”, ”, 9-th ed., Cengage Learning, Stamford, CT, 

USA, 2010. 

2. J. D. Faires, R. L. Burden – “Numerical Methods”, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific 

Grove, CA, USA, 2002. 

3. S.M. Stefanov – “Numerical Analysis”, MS4004-2203, Limerick, 1998. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ 

 

Семестър: 5 семестър 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 

Часове седмично/ЗС/ЛС: 2 часа лекции седмично и 3 часа семинарни занятия / ЗС 

Брой кредити: 9.0 кредита 

Преподаватели: доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@swu.bg   

Катедра: “ Математика”, ПМФ, ЮЗУ “ Неофит Рилски” 073 / 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика“. 



 

Описание на дисциплината: 
Обучението по учебната дисциплина включва изучаването на основни въпроси от 

класическата диференциална геометрия на линиите, роевете прави и повърхнините в 

тримерното реално евклидово пространство. 

Цел на дисциплината:  
Студентите трябва да придобият знания и умения за прилагане на диференциално-

геометричните методи за изучаване на геометрични обекти. 

Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия:  
Необходими са знания по Аналитична геометрия, Математически анализ и 

Диференциални уравнения. 

 

Оценяване:  
Писмен изпит върху семинарните упражнения и върху теоретичния материал от 

лекциите. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература: 

Основна 

 

1. Борисов, А. Диференциална геометрия. Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 1994 

г. 

2. Гьонов, А. Сборник по класическа диференциална геометрия. София, “Наука и 

изкуство”, 1999 г. 

 

Допълнителна 

 

1. Иванова-Каратопраклиева, И. . Диференциална геометрия. София, УИ “Св. Кл. 

Охридски”, 1994 г. 

2. Петканчин, Б. . Диференциална геометрия. София, “Наука и изкуство”, 1964 г. 

3. Станилов, Г., . Диференциална геометрия. София, “Тилия”, 1997 г. 

 

Съкращения 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ДИСКРЕТНА  МАТЕМАТИКА 
 

Семестър: 5 семестър 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения  

Часове(седмично): 2 часа лекции / 2 часа упражнения седмично. 

Брой кредити: 7.0 кредита 

Оценяване: изпит 

Преподавател:  гл. ас. д-р Маргарита Тодорова  

e-mail:  todorova@swu.bg 

Катедра: Информатика, Природо-математически факултет, ЮЗУ ”Неофит Рилски” – 

Благоевград, телефон 073 / 588 532 



 

Статут на дисциплината в учебния план: задължителна за специалност 

„Математика”. 

 

Описание на дисциплината: Изучават се основни раздели от: 

 комбинаториката;  

 теорията на графите; 

 теория на дискретните функции; 

 на крайните автомати и формални езици. 

По своята структура и съдържание курсът съвпада с аналогични курсове в редица 

авторитетни университети по света. 

Дискретните структури и техните свойства са тясно свързани с въпросите за 

конструирането и функционирането на съвременните компютри. Поради тази причина в 

целия курс се набляга на методите за приложение на дискретната математика в 

информатиката. 

 

Цел на дисциплината:  

Курсът има за цел да осигури знания на студентите по основните раздели на 

дискретните структури, които намират много широко приложение в съвременните 

компютри. 

Методи на обучение: В четирите лекционни часа се дава екстензивно теоретичния 

материал. От методична гледна точка е за предпочитане лекциите да се провеждат в 

началото на седмицата /понеделник и вторник/. В упражненията студентите се подготвят 

за решаването на конкретни практически задачи свързани с теорията. Лекционния курс 

е предоставен за свободно четене от студентите на катедрената web страница 

www.cs.swu.bg /courses/ online.htm. Упражненията се провеждат в семинарни зали и в 

компютърните лаборатории на Университета. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания от  курса алгебра и теория 

на графите. 

 

Оценяване: писмен изпит.  

Студентите са длъжни да направят успешно два теста през семестъра. Двете оценки, от 

тестовете съставляват 40% от окончателната семестриална оценка. След края на 

семестъра се провежда писмен изпит и събеседване, след което се поставя окончателната 

оценка 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на втория семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Денев, Й., С. Щраков, Дискретна математика, Благоевград, 1995 

2. Павлов, Р., С. Радев, С. Щраков, Математически основи на информатиката, 

Благоевград, 1997 

3. Денев, Й., Р. Павлов, Я. Деметрович, Дискретна математика, София, 1984 

4. Фудзисава, Т. Касами. Математика для радиоинжинеров, Радио и связь, Москва, 

1984 

5. Чимев, Сл. Щраков. Математиката с информатиката, Благоевград, 1989 

6. В. Яблонски. Въведение в дискретную математику, М. , 1979 

7. В. Яблонски, Г. П. Гаврилов, В. Б. Кудрявцев.Функции алгебры логики и классы 

Пост,М.,1966  



 

8. Z.Manna. Mathematical theory of computation, McGraw-Hill Book Company, NY, 

1974 

9. J. Rayward-Smith. A first course in formal longuage theory, Bl. Sc. Publ., London, 

1983. 

10. Salomaa. Jewels of formal language theory, Comp. Sc. Press, Rockville, 1981. 

 

 

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА 1 

 

Семестър:  6 семестър 

Вид на курса: лекции, сем. упражнения, лабораторни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 3 часа  лекции,  лаб. упр. 2 ч.  

Брой кредити: 9.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р. Елена Каращранова 

e-mail: helen@swu.bg  

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” № 66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

Курсът е разработен като базов курс по вероятности и статистика. 

Целта на курса е да се запознаят студентите от специалност “Математика” през третата 

година на следването им с някои основни идеи и методи на теория на вероятностите, с 

оглед използването им при моделирането на процеси и явления от областта на  

естествознанието и компютърния анализ, както и при елементарното моделиране на 

социални процеси и явления в обществото и живота. 

С помощта на  настоящия курс студентите ще придобият знания по стохастика, полезни 

за учебната им дейност, както и за бъдещата им експериментална или научна дейност;  

Към курса се предвиждат лабораторни упражнения с цел онагледяване на учебния 

процес и придобиване на практически умения за работа с разширенията на MS- Excel, 

както и с приложни пакети. 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите  да получат знания за основните понятия   по 

вероятности и статистика и връзката им с: 

o Теория на решенията  

o Теория на оценките 

o Теория на решенията за малки извадки 

o Проверка на хипотези за типа на емпиричнното разпределение. 

Студентите трябва да получат знания за интердисциплинарният характер на 

стохастиката и да откриват връзките между Математика-Информатика-Физика- 

Икономика и много други научни области. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, лабораторни  упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините 

“Математически анализ ” и “Информационни технологии” 

Оценяване: 

 текущ контрол – 50% от оценката 



 

 писмен изпит – 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 65% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: базов курс 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература: 

Основна 

1. Каращранова Е. Интерактивно обучение по вероятности и статистика, ЮЗУ, 2010 

2. Димитров, Б., Янев, Н., Вероятности и статистика, 1990, София. 

3. Калинов К., Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, 

2010 

4. П. Копанов, В. Нончева, С. Христова, Вероятности и статистика, ръководство за 

решаване на задачи,Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, 

ISBN 978-954-423-796-7 

Допълнителна 

1. http://www.teststat.hit.bg 

2. Мадгерова Р., В. Кюрова, Статистика в туризма, ЮЗУ,2009 

 

БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 6 семестър 

Вид на курса : лекции и лабораторни упражнения. 

Часове (седмично) : 3 часа лекции, 2 часа лабораторни упражнения/ ЛС 

Брой кредити: 9 кредита 

Преподаватели: проф. д-р. Петър Миланов 

e-mail: milanov@swu.bg 

Катедра: кат. “Информатика”, ПМФ, ул. “Иван Михайлов” № 66, Благоевград. 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна  дисциплина от учебния 

план на специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на: 

 логически основи на базите от данни; 

 физически основи на базите от данни; 

 релационен подход; 

 релационни езици; 

 анализ на релационни системи. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за: основните на бази от данни, методи на 

изграждане и нормализация на бази от данни. 

Методи на обучение: лекции и упражнения. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по: линейна алгебра и 

теория на множествата. 

 

Оценяване: писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър (когато е задължителна) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 



 

Литература: 
1. Павел Азълов. Бази от данни. Релационен и обектен подход,  техника, 1991 г. 

2. Юлиана Пенева, Бази от  данни. І част. София, ИК "Регалия " 6,  2003 г. 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

 

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ 2 

Семестър: 6 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове(седмично)/ЗС/ЛС: 3 часа лекции и 1 час лабораторни седмично/ ЗС 

Брой кредити: 7.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Стефан Стефанов 

e-mail: stefm@swu.bg 

Катедра: Информатика, тел.: 073 / 588 532 

 

Статут на дисциплината в учебния план:  

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност „Математика“, 

образователно-квалификационна степен Бакалавър. 

 

Описание на дисциплината: 

Обучението по дисциплина включва изучаване на основите на равномерните 

приближения (теория на Чебишов за алтернанса, равномерни приближения с линейни 

положителни оператори), вариационните методи за решаване на операторни уравнения 

(в частност граничната задача за обикновени диференциални уравнения от II ред), 

мрежови методи за решаване на частни диференциални уравнения (елиптични, 

хиперболични и параболични), както и основни методи за решаване на интегрални 

уравнения – уравнения на Волтера и на Фредхолм от II род (метод на механичните 

квадратури, метод на изродените ядра, метод на последователните приближения /на 

резолвентите/).  

Цел на дисциплината:  

Студентите трябва да придобият знания за равномерните приближения, вариационните 

методи за решаване на операторни уравнения, основните числени методи за решаване на 

частни диференциални уравнения, и теория и методи за решаване на интегрални 

уравнения, които намират приложение при решаване на различни задачи. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни занятия 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математически анализ, 

линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциални уравнения 

 

Оценяване: писмен изпит върху задачи /или освобождаване на основата на две 

контролни работи/ (оценката е с тегло 30 %) и теория върху две теми (оценката е с тегло 

30 %); текущ контрол: две домашни работи (оценката е с тегло 20 %) и две курсови 

задачи (оценката е с тегло 20 %) 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо специално записване 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

Основна: 



 

1. Бл. Сендов, В. Попов – “Числени методи”, I част, Университетско издателство 

“Св. Климент Охридски”, София, 1996; II част, “Наука и изкуство”, 1978. 

2. Б. Боянов – “Лекции по числени методи”, София, 1995. 

3. Колектив – “Сборник от задачи по числени методи”, 2-ро изд., Университетско 

издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1994. 

4. М. Касчиев – “Ръководство по числени методи”, изд. “Мартилен”, София, 1994. 

Допълнителна: 

1. R. L. Burden, J. D. Faires – “Numerical Analysis”, ”, 9-th ed., Cengage Learning, 

Stamford, CT, USA, 2010. 

2. J. D. Faires, R. L. Burden – “Numerical Methods”, Brooks/Cole Publishing Company, 

Pacific Grove, CA, USA, 2002. 

3. Stefan M. Stefanov – “Numerical Analysis”, MS4004-2203, University of Limerick, 

1998. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА 2 

 

Семестър:  7 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения, 

Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа  лекции,  лаб. упр. 2 часа  

Брой кредити: 9.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р. Елена Каращранова 

e-mail: helen@swu.bg  

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” №66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

Курсът е разработен като  базов курс по вероятности и статистика. 

Целта на курса е да се запознаят студентите от специалност “Математика” с идеи и 

методи на теория на вероятностите, с оглед използването им при моделирането на по-

сложни процеси и явления от областта на естествознанието и компютърния анализ, както 

и при елементарното моделиране на социални процеси и явления в обществото и живота. 

С помощта на  настоящия курс студентите ще придобият знания по стохастика, 

полезни за бъдещата им експериментална или научна дейност. 

Към курса се предвиждат лабораторни упражнения с цел онагледяване на учебния 

процес и придобиване на практически умения за работа с разширенията на MS- Excel,  

както и с приложни пакети. 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите  да получат знания  по вероятности и 

статистика и връзката им с: 

o  Моделиране и случайни процеси 

o Теория на оценките 

o Теория на решенията  

o Многомерен статистически анализ. 



 

Студентите трябва да получат знания за интердисциплинарния характер на стохастиката 

и да открият връзките между Математика-Информатика-Физика-Икономика и много 

други научни области. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, лабораторни  упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините 

“Математически анализ ” и “Информационни технологии” 

Оценяване: 

 текущ контрол – 50% от оценката 

 писмен изпит – 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 65% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: базов курс 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература: 

Основна 

1. Каращранова Е. Интерактивно обучение по вероятности и статистика, ЮЗУ, 2010 

2. Димитров, Б., Янев, Н., Вероятности и статистика, 1990, София. 

3. Калинов К., Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, 

2010 

4. Минкова Л., Вероятностни модели, ФМИ, СУ ”Климент Охридски”, 2011 

5. П. Копанов, В. Нончева, С. Христова, Вероятности и статистика, ръководство за 

решаване на задачи, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, 

ISBN 978-954-423-796-7 

Допълнителна 

1. http://www.teststat.hit.bg 

2. Мадгерова Р., В. Кюрова, Статистика в туризма, ЮЗУ, 2009 

 

ОСНОВИ НА АРИТМЕТИКАТА 

 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ + семинарни занятия /СЗ/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции  + 1 час СЗ  / ЗС 

Брой кредити: 6.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Илинка Димитрова 

e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград  

Тел. 073/ 588557,  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината:  
Основна цел на цялостния гимназиален курс на обучение по алгебра е изграждането на 

понятието число и свързаните с него операции и релацията наредба, като се започне с 

естествените числа, мине се през целите и рационалните числа и се стигне до реалните, 

и в отделни случаи, и комплексните числа. Цялостното теоретично изграждане и 

mailto:ilinka_dimitrova@swu.bg


 

развитие на горе посочените понятия е и целта на предлагания учебен курс. Базата на 

курса е теоретико-множествена. Започва се с дефиницията на понятието „крайно 

множество“, следва понятието „индукционно множество“, въведено в началото на 20-век 

от Бертран Ръсел. Обръща се особено внимание в началото на понятието „естествено 

число“, на операциите събиране и умножение на две естествени числа и законите, които 

те удовлетворяват, както и на неравенство между две естествени числа. Минава се от 

десетична към произволна бройна система и се продължава с разширения на 

полупръстена на естествените числа до пръстена на целите числа, до полуполето на 

дробите и техните наредби, като продължения на вече установените в  полупръстена на 

естествените числа. Курса завършва с разглеждането на реалните и комплексните числа. 

 

Цел на дисциплината:  

Запознаване на студентите със съвременните теоретични идеи и изложение на цялостния 

гимназиален курс на обучение по алгебра. 

Методи на обучение:  
Лекции, семинарни занятия, консултации, домашни работи,  контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания  по висша алгебра и теория 

на числата. 

 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ курсови и контролни 

работи, и писмен изпит върху семинарните упражнения и  лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. Денеке, К., К. Тодоров. Основи на аритметиката. Благоевград, ЮЗУ “Неофит 

Рилски”, 1999. 

2. Н. Зяпков, Н. Янков, И. Михайлов. Елементарна теория на числата. „Фабер”, Велико 

Търново, 2008. 

3. П. Петков. Основи на аритметиката, гл. I – V. Ръкопис, достъпен в библиотеката на 

ФМИ.  

Допълнителна 

1. Б. Петканчин, Основи на математиката, „Наука и изкуство”, София, 1959. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ 

 

Семестър: 8 семестър 

Вид на курса: лекции и  упражнения 

Часове(седмично)/ЗС/:  2 часа лекции + 1 часа упражнения 

Брой кредити: 3.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Михаил Колев,  

e-mail: mkkolev@swu.bg    

Катедра: катедра Математика, тел. 073-588557 

 



 

Статут на дисциплината в учебния план:  Задължителна дисциплина в учебния план 

за образователно-квалификационната степен на обучение “Бакалавър” на специалността 

“Математика”. 

Описание на дисциплината:  
Предлаганият курс съдържа широк спектър от известните теми и задачи от естествените 

науки, представяни с компютърни модели и експерименти. Той е адаптиран преди всичко 

за  природонаучните специалности и е с голяма практическа насоченост и онагледяване. 

Курсът се състои от модули и атрактивни PC експерименти на различни процеси в 

природните науки, съдържа  цветни анимации, компютърни, графики, чертежи, 

формули. За всеки раздел са избрани подходящи примери и задачи – с възможност за 

смяна на работни параметри, начални условия и т.н. Курсът съдържа широка гама от 

популярните теми и задачи на науката, представени с  компютърни модели. Целта на 

курса е да даде на студентите основни знания, изисква естествени науки и модели, които 

описват динамиката на процесите в областта на естествените науки. Включва теми от 

механиката (относителна скорост на движение; инерчен момент, еластични и 

нееластични сблъсъци; ракетни двигатели, кеплерови закони, уравнение на Бернули, 

движение с ускорение, тегло и безтегловността); както и теми от  Механични трептения 

и вълни (механични вълни, напречни и надлъжни вълни, доплеров ефект, свободни и 

принудени трептения). Курсът включва и теми от термодинамика и молекулна физика 

(кинетичен модел на идеален газ, газова дифузия, полупропусклива мембрана, 

максуелово разпределение, брауново движение; изопроцеси, специфична топлина на газ, 

цикъл на Карно, изпарение и кондензация, изотерми на реален газ, термодинамични 

цикли, работа на газ). Електрическо и магнитно поле (Сила, движение на заредени 

частици в магнитно поле; мас-спектрометър; фарадееви закони, свободни и принудени 

трептения в LRC-кръг). В областта на оптиката са представени темите (сферично 

огледало, микроскоп; пръстени на Нютон, интерференция, експереримент на Юнг, 

дифракция, зони на Френел, дифракционна решетка, разделителната способност; 

поляризатори, поляризация на светлината). Курсът съдържа теми и РС експерименти от 

съвременната физика (фотоелектричен ефект; комптоново разсейване, постулати на Бор, 

вълнови свойства на частиците. Енергията на свързване на ядрото, относителна дължина 

и относително време) и т.н. В повечето от задачите е предвиден автоматичен контрол 

(или самоконтрол), представляващ добре обмислен тест, свързан с конкретната задача и 

теория за нея.  

Цел на дисциплината:  
Предлаганият курс цели да обезпечи студентите с общоприети  необходими  

природонаучни знания и модели, които описват динамиката на процеси не в  природните 

науки. 

Методи на обучение:  
 Лекции и упражнения. Мултимедиен курс. 

Предварителни условия: За курса е необходимо предварителното преминаване на 

“Математически анализ – I и ІІ“ и  уводен курс по ЛААГ от I семестър. 

Оценяване:  
писмен изпит /допуска се повишаване на оценката  от изпита  с 1 бал от текущ контрол 

– при контролни  работа  с оценка 4 и участие в работата през семестъра/ 

Записване за обучение по дисциплината: задължителен курс. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература:  
1. http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~gchrista/Lekcii/  - СУ,  2013  

http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~gchrista/Lekcii/


 

2. Fular H . R.Fular , R.Fular . Physics, S, 1988. 

3. Faynman R., R. . Leyton , M.Sends . Feynman Lectures on Physics ( any edition). 

4. Kirkpatrick / Wheeler. Physics. A World View, 2-nd ed. 1995 

5. Open Physics. MM, I,II M. 2008 

6. http://mathworld.wolfram.com/LorenzAttractor.html, 2013 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ 

Семестър: 8 семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) /ЗС: 2 часа лекции седмично/ 2 часа упражнения седмично. 

Брой кредити: 6.0  кредита 

Преподавател: чл. кор. проф. дмн Олег Мушкаров 

e-mail: muskarov@math.bas.bg   

Катедра: Електроника, Технически факултет, ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград,   

тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план 

на специалност  “Математика". 

 

Описание на дисциплината:  

Изучават се основни раздели от теорията на аналитичните функции: комплексни числа, 

дробно-линейни трансформации, холоморфни функции, степенни редове, конформни 

изображения, елементарни трансцедентни функции, редове на Лоран и класификация на 

изолираните особени точки, резидиуми и приложения. 

Цел на дисциплината:  

Усвояване на основни понятия и методи от теорията на аналитичните функции и 

придобиване на умения за решаване на конкретни задачи от комплексния анализ. 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, домашни работи консултации, 

контролни проверки. 

Предварителни условия: добри познания от курсовете по Анализ I, II и III.  

 

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература: 
Основна 

 

1. Т Аргирова., Теория на аналитичните функции, С. Наука и изкуство, 1988. 

2. Чакалов Л., Увод в теорията на аналитичните функции. С., Наука и изкуство, 1957 

3. Алфорс Л., Увод в теорията на аналитичните функции. С., Наука и изкуство, 1971 

/превод от английски/ 

 

http://mathworld.wolfram.com/LorenzAttractor.html


 

Допълнителна 

1. П. Бояджиев, В. Хаджийски, Комплексен анализ Ръководство, Университетско 

издателство, „Св. К. Охридски”, София, 2004 г. 

2. В. Хаджийски, Задачи по комплексен анализ, Веди, София, 1997 г. 

3. Аргирова Т., Генчев Т., Сборник от задачи по теория на аналитичните функции. 

С., Наука и изкуство, 1986 /трето издание/ 

4. Аргирова Т., Генчев Т., Дробно – линейни функции, С., Наука и изкуство, 1971 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър/ЛС: летен семестър 

 

АНАЛИТИЧНА МЕХАНИКА 

 

Семестър:  8 семестър 

Вид на курса: лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа  лекции,  2 часа семинар 

Брой кредити: 6.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р. Михаил Колев  

e-mail: mkkolev@swu.bg    

Катедра: Математика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” № 66 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 

Описание на дисциплината: 

Разглеждат се основните раздели на механиката – статика, кинематика, динамика. 

Въвеждат се основни механични понятия като сила, връзка, реакция, двоица сили, 

момент на сила и на двоица, център на тежестта, отправно тяло, траектория, скорост и 

ускорение в декартови и криволинейни координати. Разглеждат се основните аксиоми и 

теореми на статиката, кинематиката и динамиката. 

По време на семинарите се решават задачи, непосредствено свързани с темите, 

разгледани по време на лекциите.  

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва усвояване на лекционния 

материал, домашни работи, работа в библиотека и Интернет, консултации, подготовка 

за контролни работи и др.  

Цел на дисциплината: 

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните понятия на Аналитичната 

Механика, която е една от дисциплините, свързани с приложенията на математиката. В 

резултат на това се очаква студентите, подготвяни за бъдещи учители, да придобият 

представа за създаването на математически модели, тяхното изследване и тълкуване на 

получените резултати в областта на класическата механика, както и да придобият опит 

чрез изследване и самостоятелно построяване на такива модели по време на семинарите 

и извънаудиторната си работа.  

Методи на обучение: лекции, дискусия, семинарни упражнения 

Оценяване: 
Оценъчните процедури, които се прилагат в процеса на обучението по дисциплината 

са: текущ контрол, текуща оценка, писмен изпит. 



 

Записване за обучение по дисциплината: задължителен курс 
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

 
Основна 

1. Лекции по аналитична механика. А. Анчев, Л. Лилов, Ст. Радев. СУ “Кл. 

Охридски”, София, 1988. 

2. Ръководство по аналитична механика. К. Марков. СУ “Кл. Охридски”, София, 

2001. 

3. Analytical Mechanics. G. Fowles, G. Cassiday, Cengage Learning, 2004. 

4. An Introduction to Analytical Mechanics. M. Cederwall, P. Salomonson, Chalmers 

Univ. of Technology, 2009. 

5. Classical Mechanics. J.R. Taylor, Univ. Science Books, 2005. 

 

Допълнителна 

1. Ръководство по аналитична механика – I част. И. Илиев, М. Капитанова, ПУ “П. 

Хилендарски”, Пловдив, 1980. 

2. Ръководство по аналитична механика – II част. И. Илиев, М. Капитанова, ПУ “П. 

Хилендарски”, Пловдив, 1992. 

3. Аналитична механика, Бл. Долапчиев, “Наука и изкуство”, София, 1966. 

4. Notes on Analytical Mechanics, I. Bengston, 2013. 

 

 

 

ТЕОРИЯ НА ПОЛУГРУПИТЕ 

 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  / ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Илинка Димитрова 

e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград  

Тел. 073/ 588557,  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 

 

Описание на дисциплината:  
Понятието полугрупа възниква в началото на XX век, но развитието на теорията на 

полугрупите реално започва към края на 20-те години. Към 60-те години на века теорията 

на полугрупите се превръща в динамично развиваща се област на съвременната алгебра 

с богата проблематика и разнообразни приложения. През тези години се появяват и 

първите книги посветени на теория на полугрупите. В тази област се работи и днес както 

в България, така и в много известни математически центрове в чужбина. Теорията на 

полугрупите намира приложение в редица математически дисциплини като например 

теория на автоматите, теория на кодирането, диференциални уравнения, функционален 

анализ, математическа лингвистика и много други области. Курсът започва с 

изучаването на основни понятия, свойства и примери от теорията на полугрупите. 

Разглеждат се идеали и конгруенции, както и теоремите за хомоморфизъм и 

mailto:ilinka_dimitrova@swu.bg


 

изоморфизъм на полугрупи. Особено внимание се отделя на релациите на Грийн и 

симетричната полугрупа. Изучават се редица полугрупи с конкретни свойства, като 

например регулярни полугрупи, инверсни полугрупи, прости полугрупи, матрична 

полугрупа на Рийс и свободна полугрупа. 

 

Цел на дисциплината:  
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основни резултати в теорията на 

полугрупите, както и приложенията на този апарат в други математически дисциплини. 

Обемът на изучавания материал дава възможност на студентите по-нататък 

самостоятелно да изучават по-подробно теорията на полугрупите, да бъдат в състояние 

да следят други курсове, които използват теорията на полугрупите, да могат да 

посещават специализирани научни семинари по алгебра, както и да четат статии и книги 

в съответната област.  

  

Методи на обучение: Лекции, консултации,  курсова работа. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания  по висша алгебра. 

 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ курсови работи, и писмен 

изпит върху лекционния материал. 

 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. A.H. Clifford and G.B. Preston, The algebraic theory of semigroups, Vol. I & II, 

Mathematical Surveys of the Amer. Math. Soc. 7, 1961 & 1967. 

2. J.M. Howie, An introduction to semigroup theory, Academic Press, 1976.  

3. J.M. Howie, Fundamentals of semigroup theory, Clarendon Press, 1995. 

4. M. Petrich, Introduction to semigroups, Merrill, Columbus, Ohio, 1973. 

5. M. Petrich, Inverse semigroups, Wiley, New York, 1984.  

6. E.С. Ляпин, Полугрупы, Государственное издательство физико-математической 

литературы, Москва, 1960.  

 

Допълнителна 

1. P.M. Higgins, Techniques of semigroup theory, Oxford University Press, 1992. 

2. G. Lallement, Semigroups and combinatorial applications, Wiley, 1979.  

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ПРЕДСТАВЯНИЯ НА ГРУПИТЕ 
 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  / ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: акад. дмн Веселин Дренски 



 

e-mail: drensky@math.bas.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград  

Тел. 073/ 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 

 

Описание на дисциплината:  

Теория на групите е най-старата част от алгебрата, която изучава свойствата на 

алгебричните структури (като линейни пространства,  групи, полугрупи, пръстени, 

алгебри и др.). Една от основните причини за многобройните приложения на теория на 

групите в другите области на математиката, във физиката, химията и другите природни 

науки е, че групите могат да се реализират (представят) чрез своето действие върху 

други обекти – като обратими изображения на множества върху себе си и обратими 

линейни оператори в линейни пространства. Теорията на представянията на групите 

изучава алгебричните свойства на тези действия на абстрактни и на конкретни важни 

групи. Тя се използва както за получаване на нови резултати в теорията на групите, 

така и за редица приложения в други области като геометрията, физиката, химията, 

кристалографията, и дори в архитектурата.   

Цели, задачи и очаквани резултати: 

Целта на курса е да запознае слушателя с основни резултати от теорията на 

представянията на групите и някои нейни приложения в алгебрата, теория на кодирането, 

кристалографията. Това ще му позволи да следи други курсове, които използват тази 

теория, както и да чете статии в съответните области. 

Предварителни условия:  
За следенето на курса ще бъдат достатъчни знанията от стандартния курс по линейна 

алгебра и минимални знания по висша алгебра. 
 

Оценяване: Текущ контрол по време на семестъра включващ курсови работи, и писмен 

изпит върху лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  

Основна 

 

1. А.И. Кострикин, Введение в алгебру, Москва, „Наука”, 1977. Български превод: 

Въведение в алгебрата, София, „Наука и изкуство”, 1981. 

2. S. Lang, Algebra, Third Edition, Addison-Wesley, Reading, Mass. 1993. Руски превод: 

С. Ленг, Алгебра, Москва, „Мир”, 1968.  

3. I.N. Herstein, Noncommutative Rings, Carus Math. Monographs 15, Wiley and Sons, 

Inc.,New York, 1968. Руски превод: И. Херстейн, Некоммутативные кольца. 

Москва „Мир”, 1972. 

4. C.W. Curtis, I. Reiner, Representation Theory of Finite Groups and Associative 

Algebras, Reprint of the 1962 original,  Providence, RI: AMS Chelsea Publishing, 2006. 

Руски превод: Ч. Кэртис, И. Райнер, Теория представлений конечных групп и 

ассоциативных алгебр. Москва, „Наука”, 1969. 

mailto:drensky@math.bas.bg
http://www.fmi.uni-sofia.bg/algebra/drensky/Algebra_E_Lang.djvu
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=ai:curtis.charles-w
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/advanced/?q=ai:reiner.irving


 

5. T.A. Springer, Invariant Theory, Lect. Notes in Math. 585, Springer-Verlag, 1977 

(има руски превод). 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

КРАЙНИ АЛГЕБРИЧНИ СТРУКТУРИ 
 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  / ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: ……………. 
e-mail:  
Катедра: “Информатика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград  

Тел. 073/ 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 

 

Описание на дисциплината:  
Курсът има за цел да осигури знания на студентите по строежа, свойствата и 

приложението на крайни и дискретни алгебрични структури в теоретичните и 

приложни информационни науки. 

Курсът включва следните раздели: 

 Крайни групи, полугрупи и групоиди;  

 Дискретни моноиди; 

 Формални езици и свободни полугрупи; 

 Стабилни многообразия; 

 Описание на решетката на стабилните многообразия от полугрупи. 

По своята структура и съдържание, курсът съвпада с аналогични курсове в редица 

авторитетни университети по света. 

В целия курс се набляга на  усвояване на материала на базата на многобройни примери. 

  

Метод на обучение: 
В четирите лекционни часа се дава екстензивно теоретичния материал подсигурен с 

многобройни примери, който се реализират в различни вариации по време на 

семинарните занятия. 

Упражненията се провеждат в компютърните лаборатории на Университета. 

 

Оценяване:  
Студентите са длъжни да направят успешно два теста през семестъра. Двете оценки, от 

тестовете съставляват 40% от окончателната семестриална оценка. След края на 

семестъра се провежда писмен изпит и събеседване, след което се поставя окончателната 

оценка. 

Записване за изпит:  

Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките на обявения календарен 

график за изпитните сесии. 

Литература:  



 

Основна 

 
1. С. И. Адян, Проблема Бернсайда и тождества в групах, Наука, М., 1975. 

2. G. Lallement, Semigroups and Combinatorial Applications, NY, 1979.  

3. T. Evans, The Lattice of Semigroup Varieties, Semigroup Forum, Vol. 2(1971), 1-43.  

4. J.M. Howie, Fundamentals in Semigroup Theory, Oxford 

5. University Press, London, 2003. 

6. Sl. Shtrakov, Essential variables and positions in 

7. terms, Algebra Universalis, Vol. 61, No. 3-4, (2009), pp. 381-397. 

8. Sl. Shtrakov and J. Koppitz, Stable varieties of semigroups and groupoids, Algebra 

Universalis, (2014) (revised). 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър/ЛС: летен семестър 

 

 

УВОД В КОДИРАНЕТО 

 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа лекции  / 1 час упражнения/ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: гл. ас. д-р Маргарита Тодорова 

e-mail: todorova@swu.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград  

Тел. 073/ 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината:  
Въвеждат се основните понятия на теория на кодирането – кодове, коригиращи грешки, 

разстояние на Хеминг, параметри на кодове, еквивалентност на кодове. Изгражда се 

необходимата алгебрична база (крайни полета и векторни пространства над крайни 

полета) и се разглеждат кодиране и декодиране с линейни кодове, синдромно 

декодиране. Въвеждат се важни класове от кодове, като се изграждат и основите на 

теорията на цикличните кодове.  

Цел на дисциплината: 

Студентите да придобият знания за теоретичните основи и практическите приложения 

на теорията на кодовете, коригиращи грешки, да се създадат умения за работа с 

(линейни) кодове над крайни полета, като се подчертаят алгебричните и 

комбинаторните им свойства. 

Методите на обучение:  
Класически: лекции, беседи, дискусии, практическа проверка на работата на 

разглежданите кодове върху примери, решаване на задачи. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по висша и линейна 

алгебра. 

Оценяване: Съобразно учебната програма. 

 

Литература:  
Основна 



 

 
1. R. Hill. A first course in coding theory, Calderon Press, Oxford, 1986. 

2. F. J. MacWilliams, N. J. A. Sloane, The theory of error-correcting codes, New 

York, North Holland, 1977 (руски превод Москва, Свьязр 1979). 

3. W. Peterson, E. Weldon Jr., Error-correcting codes, Second edition, Cambridge 

(Mass), MIT Press, 1971 (руски превод Москва, Мир, 1976). 

4. Р. Блейхут. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки, Москва, 

Мир, 1986. 

5. Записки. 

6. Lecture notes (има огромен брой в интернет) 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

Семестър: 4 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 1 час лекции  / 2 час упражнения/ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: ……………….. 

e-mail:  
Катедра: ЕЕА, ТФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград  

Тел. 073/ 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 
Описание на дисциплината:  
Учебният курс се състои от 30 часа лекционни занятия, а броят на часовете за 
извънаудиторна заетост е 60.  
Обучението се осъществява по учебна програма, ситуирана в един модул, който е 
лекционен. Той включва набор от основни теми, специално подбрани от областта на 
правописа и правоговора в съвременния български книжовен език. Задължение на 
преподавателя е за всяко следващо занятие да задава тема и литературни източници, 
свързани с нея, а задължение на студента е във времето за извънаудиторна заетост да се 
готви самостоятелно по казусите на тази тема. 
Цел на дисциплината:  
Да формира у студентите умение да си служат правилно с правописните и 
правоговорните правила, действащи в съвременния български книжовен език. Да 
формира у студентите способност да си обясняват механизма на допусканата правописна 
или правоговорна неточност и причините, довели до нея – асимилационен или 
дисимилационен процес, диалектно влияние и т.н. Да възпита уважение към творческия 
гении на българина, въплътен в българския език. 

Очаквани резултати:  
Студентите да овладеят правописните и правоговорните правила на съвременния 

български книжовен език в степен, позволяваща им както да положат успешно своя 

семестриален изпит по тази учебна дисциплина, така и да прилагат успешно тези знания 

в процеса на практическото си реализиране на пазара н. а труда. Да овладеят нормите на 

правописа и правоговора, за да се реализират като пълноценни специалисти в системата 



 

на всяка сфера, изискваща правилно боравене с правописните и правоговорните норми 

на съвременния български книжовен език. Да получат предвидения за дисциплината 

брой кредити. 

 

Литература 

 

Основна 

1. Ант. Стоилов. Правопис и правоговор. Кандидатстудентски тестове. Правописни 

правила. Есета. Бл., 2008. 

2. Пашов, П., Хр. Първев. Правоговорен речник на българския книжовен език. С., 

 1979. 

3. Официален правописен речник на съвременния български книжовен език. С., 

2012 

 

Допълнителна 

1. Бояджиев, Т., В. Радева, М. Сл. Младенов. Между диалектното и книжовното. С., 

1987. 

2. Георгиева, Ел. Езикова култура и езиково обучение. С., 1990. 

3. Георгиева, Ел., П. Баракова. 101 въпроса за дублетите в българския език. С., 1990.  

4. Граматика на СБКЕ, т.I. С., 1982. 

5. Граматика на СБКЕ, т.II. С., 1983. 

6. Граматика на СБКЕ, т.III. С., 1983. Добрева, Ел., Ив. Савова. Проблеми на 

изграждането на текста. С., 1990. 

7. 10. Мурдаров, Вл., П.Костадинова. 101 въпроса за ударението в българския език. 

С., 1988. 

8. Ницолова, Р. Съвременна българска пунктуация. С., 1989. 

9. Пашов, П., Хр. Първев. Българският правоговор. С., 1983. 

10. Пашов, П. Практическа българска граматика. С., 1989. 

11. Попов, К. Синтактичното съгласуване в българския език. С., 1988. 

12. Цанков, К. Речев етикет. С., 1988. 

 

УЧИЛИЩЕН КУРС ПО АЛГЕБРА И АНАЛИЗ 
 

Семестър:  5 семестър 

Вид на курса: лекции  

Часове/седмично/: 3 часа лекции  

Брой кредити: 5.0 кредита 

Оценяване: изпит 

Преподаватели: доц. д-р Костадин Самарджиев 

e-mail: k_samardzhiev@swu.bg 

Катедра: катедра Математика гр. Благоевград 2700 ул.“Ив. Михайлов“ 66, тел. 073 / 588 

557 

Статут на дисциплината по учебен план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност „Математика ”. 

 

Описание на дисциплината:  

Изграждането и развитието на понятието число е труден както по своята математическа 

и философска същност, но така също и по своята учебно-преподавателска същност. 

Следвайки познанието от основите на аритметиката за изграждане на понятието число, 

в курсът по “Училищен курс по алгебра и анализ” (УКАА) за студентите от трети курс 



 

по математика и информатика се започва с формулирането на основните алгебрични 

закони – комутативен, асоциативен, идемпотентни (неутрални) елементи при действията 

събиране и умножение, както и дистрибутивния закон, обединяващ двете операции на 

естествените числа Ň. На базата на действията събиране и умножение се дефинират и 

съответните наредби. Изреждат се основните свойства на линейната наредба – 

ограниченост отдолу на всяко множество от естествени числа, архимедовост и т.н., както 

и свързания с двете наредби метод на математическата наредба. Всичко това се 

илюстрира с конкретни примери. Разглежда се и въпроса за записване на дадено 

естествено число в различни бройни системи. След като се покаже, че за всеки две 

естествени числа a,  b  ε   א   уравненията a + x = b и a x = b в полупръстена на естествените 

числа א нямат решения, изяснява се необходимостта от разширение на полупръстена א 

съответно до пръстена на целите числа Ž , полуполето на дробите Q┬ и накрая до полето 

на рационалните числа Q. За всяка една от тези структури се подчертава валидността на 

основните свойства на въведените в полупръстена на естествените числа наредби. 

Всичко това се илюстрира със съответните примери и задачи. Най-много време от 

учебния хорариум се отделя на полето на реалните числа и съответните задачи от това 

поле – квадратни уравнения и неравенства, системни уравнения и неравенства, сред 

които и такива с ирационални изрази, както и такива еквивалентни на тях с участието на 

специални функции от рода на показателни, логаритмични, тригонометрични и други. 

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва домашни работи, курсови задания, 

работа в библиотека и компютърни зали, консултации, подготовка за контролни работи, 

усвояване на лекционния материал и др. п. Съотношението между аудиторна и 

извънаудиторна заетост е 90:135 часа.    

   

Цел на дисциплината:  

Предлаганият курс от лекции и упражнения отразява състоянието на посочения по-горе 

материал, преподаван в училищния курс по математика, и се изгражда на базата на 

познатите основни алгебрични структури. Той има за цел да научи студентите да 

познават тези основни структури и възможните задачи, които могат да се решават в тях. 

С помощта на придобитите навици и умения, започвайки от даден алгебричен израз или 

система от такива с помощта на възможни еквиваленти преобразувания, допустими в 

разглежданата структура студентът, в последствие учител, ще трябва да го доведе до 

неговия завършен каноничен вид.  

 

Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Познаване на учебния материал по алгебра в средното 

училище. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и  върху теоретичния 

материал от лекциите. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература 

Основна: 

1. Денеке, Кл., Тодоров, К., Основи на аритметиката, Благоевград, 1999 

2. С. Е. Ляпин, М. И. Баранова, Сборник задачи по элементарной математике, 

Учпендгиз, 1963 г. 

3. Л. Чакалов и др. Сборник задачи по алгебра. 



 

4. Ил.Гюдженов, К. Самарджиев, Методическо ръководство за решаванне на задачи 

по математика, 1994 г., Благоевград 

5. Ярослав Тагамлицки, Диференциално смятане, Наука и изкуство София, 1978 г. 

6. Божоров Е., Висша математика, Държавно издателство Техника-София, 1975 г. 

7. Чимев К., А.Петрова-Денева,  Математика, Благоевград, 1985г.  

8. Чимев К.,Тасев М. и др., Методическо ръководство за решаване на задачи по 

математика Издателство Благоевград, 1988 г. 

9. Ларичев П.А., Сборник задач по Алгебре част първа, Учпедгиз 1961 г., Москвы 

 

Допълнителна: 

1. Чимев К., Мирчев И., Щраков Сл., Математика, Благоевград, 1995 

2. Киркоров И., Недев А., Сборник задачи по висша математика част втора, 

Издателство Наука и изкуство, София, 1975 

3. Миланов С., Стоянов Н., Денева А. и др., Висша математика 1, 2, 3, 4, 5 част, 

Държавно Издателство Техника, София, 1977 

 

 

ПРОИЗВОДЯЩИ ФУНКЦИИ 
 

Семестър: 5 семестър 

Вид на курса: лекции /Л/ 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции  / ЛС 

Брой кредити: 5.0  кредита 

Преподавател: акад. дмн Веселин Дренски 

e-mail: drensky@math.bas.bg 

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград  

Тел. 073/ 588557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината:  
Основната идея на теорията на производящите функции е на всяка редица от числа да се 

съпостави степенен ред (или друга функция от подобен тип) с коефициенти числата от 

редицата. Целта е, изучавайки свойствата на функцията с разнообразни математически 

методи, да се получи информация за редицата. Производящите функции намират 

приложение в много области на комбинаториката, алгебрата, теорията на числата, 

информатиката и техните приложения в другите науки и практиката.  

Цели, задачи и очаквани резултати: 

Целта на курса е да запознае слушателя с основни резултати и методи от теорията на 

производящите функции и някои нейни приложения в комбинаториката, алгебрата, 

теория на числата и др. Очаква се в края на курса слушателят да бъде в състояние да 

следи други курсове, които използват теорията на производящите функции, да може 

успешно да посещава специализирани научни семинари по алгебра и комбинаторика, 

както и да чете статии и книги в съответните области. Познанията, придобити в курса ще 

бъдат особено полезни при специализация на слушателя в областта на алгебрата, 

комбинаториката и теория на числата, както и за включването му в научно-

изследователската работа в области, активно развиващи се в СУ и БАН. 

Предварителни условия:  
За следенето на курса ще бъдат достатъчни минимални знания по анализ. Желателно е и 

наличието на известни знания по линейна и висша алгебра и комбинаторика. 

mailto:drensky@math.bas.bg


 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература:  
Основна 

1. H.S. Generatingfunctionology, 3rd ed., Wellesley, MA: A K Peters., 2006. 

http://www.math.upenn.edu/~wilf/gfology2.pdf. 

2. M. Hall, Jr., Combinatorial Theory, Reprint of the 2nd ed. Wiley Classics Library. 

Chichester: John Wiley & Sons., 1998. (Има руски превод.) 

3. S.K. Lando, Lectures on Generating Functions, Transl. from the Russian by the 

author, Student Mathematical Library. 23. Providence, RI: American Mathematical 

Society (AMS), 2003. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

КОНСТРУКТИВНА ТЕОРИЯ НА ФУНКЦИИТЕ 

 

Семестър: 5  семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) /ЗС: 2 часа лекции и 1 час упражнения седмично 

Брой кредити: 5.0  кредита 

Преподавател: доц. д-р Васил Грозданов  

e-mail: vassgroz@swu.bg 

Катедра: “Математика”, Природоматематически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград, тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема  дисциплина от учебния план на 

специалност  “Математика". 

Описание на дисциплината:  

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на равномерните и квадратични 

приближения на функции. Теорията на редовете на Фурие, редовете на Фурие като 

апарат за приближение. 

Цел на дисциплината:  

Усвояване на основните понятия и техники на теорията на равномерното и средно-

квадратичното приближение. Запознаване на тези теории в класически и модерен аспект. 

Методи на обучение: Лекции, домашни работи консултации, контролни проверки. 

Предварителни условия: добри познания курса  по математически анализ. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии. 

Литература: 
Основна 

1. И. П. Натансов, Конструктивная теория функций, Государственное издательство 

технико-теоретичиской литературьi, Москва, 1949г.  

 

 Допълнителна 

1. Статии. 

http://www.math.upenn.edu/~wilf/gfology2.pdf


 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ РЕДИЦИ 

 

Семестър: 5 семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) /ЗС: 2 часа лекции седмично/ 1 часа упражнения седмично. 

Брой кредити: 5,0   кредита 

Преподаватели: доц. д-р Васил Грозданов  

e-mail: vassgroz@swu.bg 

Катедра: “Математика”, Природоматематически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград, тел. 073/ 588557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема  дисциплина от учебния план на 

специалност  “Математика". 

Описание на дисциплината: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване 

на качествената и количествената теория на равномерната разпределеност на редици. 

 Цел на дисциплината: Усвояване на основните понятия и методи за изследване на 

равномерността на редици. 

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, домашни работи консултации, 

контролни проверки. 

Предварителни условия: добри познания от областта на математическия анализ, теория 

на вероятностите, теория на числата и други области. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху 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. L. Kuipers, H. Niederreiter,  Uniform distribution of sequences, John Wiley & Sons, 

New York, London, Sydney, Toronto, 1974. 

 

Допълнителна 

1. Статии по различни научни проблеми 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър/ЛС: летен семестър 

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ МОНТЕ КАРЛО 

Семестър: 5 семестър 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично) /ЗС: 2 часа лекции седмично/ 1 часа упражнения седмично. 

Брой кредити: 5,0 кредита 

Преподаватели: доц. д-р Васил Грозданов  

e-mail: vassgroz@swu.bg 



 

Катедра: “Математика”, Природоматематически факултет, ЮЗУ “Неофит Рилски”-

Благоевград, тел. 073/ 588532  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Изборна  дисциплина от учебния план на 

специалност  “Математика". 

Описание на дисциплината:  

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на елементи на теорията на 

вероятностите, като основа на Монте Карло методите на финансовата математика. 

Изучават се и основните компоненти на тази дисциплина – Брауновото движение, 

техниката на редукцията на вариацията, стохастични методи на тези проблеми и 

приложения за изследване на American Options.  

 Цел на дисциплината: Усвояване на основните понятия и методи за стохастично 

изследване на случайни величини.  

Методи на обучение: Лекции, семинарни занятия, домашни работи консултации, 

контролни проверки. 

Предварителни условия: добри познания от областта на математическия анализ, теория 

на вероятностите, диференциални уравнения и други области. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дни за изпит, в 

рамките на обявения календарен график за изпитните сесии. 

Литература: 
Основна 

1. Hui Wang, Monte Carlo Simulations with Applications to Finance, A Chapman & 

Hall, London, New York, 2012. 

 

Допълнителна 

1. Статии по различни научни проблеми 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

УЧИЛИЩЕН КУРС ПО ГЕОМЕТРИЯ 

 

Семестър: 6 семестър 

Вид на курса: лекции  

Часове седмично: 3 часа лекции   

Брой кредити: 5.0  кредита 

Оценяване: изпит 

Преподаватели:  доц. д-р Костадин Самарджиев 

е-mail: k_samardzhiev@swu.bg       

Катедра: “Математика”, ПМФ, ЮЗУ “Неофит Рилски” 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избирателна дисциплина от учебния план 

на специалност “Математика “. 

Описание на дисциплината:  



 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаването на основните геометрични 

преобразования: еднаквост, подобност, афинитет. Разглеждат се и някои принципни 

въпроси, свързани с лице на многоъгълник и обем на тетраедър. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият теоретична и практична основа, необходима за 

преподаването на геометрия в училищата. 

Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, консултации, домашни работи,  

контролни проверки. 

Предварителни условия: Познаване на учебния материал по геометрия в средното 

училище. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху семинарните упражнения и  върху теоретичния 

материал от лекциите. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основна 

1. Борисов, А.; А. Лангов. Училищен курс по геометрия. Благоевград, 2007 

2. Борисов, А.; А. Лангов. Ръководство за решаване на задачи от училищния курс по 

геометрия. Благоевград, 2011 

3. Лозанов, Ч.; Г. Енева, А. Лангов. Синтетична геометрия, София, 1994 

 

Допълнителна 

1. Адамар, Ж. Элементарная геометрия, ч.1 и 2. Москва, 1979. 

2. Банков, К.; Т.Витанов. Геометрия. София, 2003  

3. Перепьолкин, Д. И. Курс по елементарна геометрия, част 1 и 2.  София, 1965 

4. Хилберт, Д. Основи на геометрията. София, 1978. 

 

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ С MSEXCEL И  VBA 

 

Семестър: 6 семестър 

Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 1 час лекции, лабораторни упр. 2 ч.  

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Даниела Тупарова 

e-mail: ddureva@swu.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” №66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

Описание на дисциплината: 

Курсът е въведение в програмирането с Visual Basic for Application. Разглеждат се 

основните принципи и концепции на събитийното програмиране, обектните модели на 

MS Office приложения и създаването на графичен потребителски интерфейс. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за: 

 Програмиране на графичен потребителски интерфейс с VBA. 

mailto:ddureva@swu.bg


 

 Обектните модели на MS Word, MS Excel и MS Power Point. 

 Проектирането и разработването на интерактивни приложения в MS Office. 

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Бази от 

данни” 

Оценяване: 

 курсова работа – 50% от оценката 

 писмен изпит – 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 65% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

1. Радев, Е. и колектив, Информатика, II-ро издание, Тракия-М, 2002 г. 

2. Роман, Стивън, Да напишем макроси в Excel,.Зест Прес, 2000 

3. Роман, Стивън, Да напишем макроси в Word,.Зест Прес, 2000 

4. Walkenbach J., Excel® 2010 Power Programming with VBA, Wiley Publishing, 2010 

5. Low, J., Word 2003 Visual Basic Programming, Lulu Publishing, 2005 

 

 

УВОД В LATEX – 2e  

 

Семестър: 6 семестър 

Вид на курса: лабораторни упражнения 

Часове (седмично): 2 часа лекции / 1 час упражнения ЛС 

Брой кредити: 5,0 кредита 

Преподавател: гл. ас. д-р Иво Дамянов 

e-mail: damianov@swu.bg 

Катедра: Информатика 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика. 

Описание на дисциплината: 

Курсът има за цел да осигури знания на студентите по философията и историята на 

LАTеX 2e, компютърна програма създадена от Доналд Кнут (Donald E. Knuth) и 

предназначена за обработка на текст и математически формули. 

Курсът включва следните раздели: 

 Скриптова и визуална текстообработка;  

 Класове документи, пакети и стилове; 

 Набор на математически формули; 

 Специални възможности, математическа графика в  LАTеX 2e; 

 Настройки на LАTеX 2e; 

 BEAMER class за презентации в LАTеX 2e. 

По своята структура  и съдържание курсът съвпада с аналогични курсове в редица 

авторитетни университети по света. 

В целия курс се набляга на практическото усвояване на материала на базата на 

многобройни примери. 



 

Метод на обучение: 
В четирите лекционни часа се дава екстензивно теоретичния материал подсигурен с 

многобройни примери, който се реализират в различни вариации по време на 

семинарните занятия. 

Упражненията се провеждат в компютърните лаборатории на Университета. 

Оценяване:  
Студентите са длъжни да направят успешно два теста през семестъра. Двете оценки от 

тестовете съставляват 40% от окончателната семестриална оценка. След края на 

семестъра се провежда писмен изпит и събеседване, след което се поставя 

окончателната оценка. 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература:  
1. Leslie Lamport, A document Preparation System LATEX user's guide and 

reference manual, Addison-Wesley, 1998. 

2. Till Tantau, Joseph Wright, Vedran Miletić (2010) User's guide – The BEAMER 

class, manual for version 3.07,           http://www.ctan.org/tex-

archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf  

3. Norm Matloff', Quick Tutorial on the Beamer Package for Slide Making in 

LaTeX, http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/beamer.html 

4. T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, E. Schlegel, Не много кратко въведение в LATEX 

2e, 2004 

 

Съкращения:  
ЛС: летен семестър 

 

КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Семестър: VІ-ти семестър  

Вид на курса: Семинарни и лабораторни занятия  

Часове (седмично): 1 час семинарни и 2 час лабораторни упражнения / ЛС  

Брой кредити: 5.0 кредита  

Преподавател: доц. д-р Радослава Кралева;  

e-mail: rady_kraleva@swu.bg  

Катедра: Информатика, тел. 073 / 588 532  

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност Математика, образователно-квалификационна степен Бакалавър по 

Математика.  

Описание на дисциплината:  

Курсът е практическо въведение в издателските системите. Студентите се запознават с 

добрите практики при разработване на печатни и електронни материали като рекламни 

брошури, диплянки, плакати, списания, вестници и др. Изучават се принципите на 

работата със софтуерни продукти използвани в издателската дейност. Разглеждат се 

типови задачи в областта на издателската и рекламна дейност. Курсът подготвя 

студентите за бъдещо разработване на различни типове дизайни на рекламни 

материали, уеб сайтове и др.  

Цел на дисциплината:  

http://heather.cs.ucdavis.edu/~matloff/beamer.html


 

Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и допълнителна 

подготовка за теорията и практиката в издателските системи. Те ще се запознаят с 

методите за обработка на цифрови изображения, начините за създаване на векторни 

графики и предпечатната подготовка на рекламни материали с различно 

предназначение.  

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип.  

Предварителни условия:  

Необходими са основни познания по операционни системи, информационни 

технологии и работа с графични редактори и мултимедийни файлове.  

 

Оценяване: 

Оценяването на студентите се извършва по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6. 

Оценката от текущ контрол се получава като се вземе средно аритметичното на 

оценката от курсов проект и реферат. Студентите, които нямат минимална оценка 

среден /3/ от текущ контрол, не се допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да 

представят допълнителни разработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се 

допускат до писмен изпит на поправителна или ликвидационна сесия. Окончателната 

оценка се получава от средно аритметичното на резултатите от текущия контрол и 

оценката от писмения изпит.  

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба в учебен отдел в края на 

текущия семестър.  

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература:  

 

1. Rebecca Gagen, Kim Golombisky, White Space is Not Your Enemy: A Beginner's 

Guide to Communicating Visually through Graphic, Web and Multimedia Design, 

Focal Press, 2010  

2. Джон Макуейд, Професионален дизайн на печатни материали, СофтПрес, 2007  

3. Роджър Паркър, Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, 2006  

4. Брайън Лолър, Официалното ръководство на Adobe® за: Дизайн, предпечат и 

печат – Официално ръководство, СофтПрес, 2006  

5. Elizabeth Eisner Reding (2013) Microsoft Publisher 2013: Illustrated, Cengage 

Learning Publishing  

6. Joy L. Starks (2014) Microsoft Publisher 2013: Complete, Cengage Learning 

Publishing  

7. Tamara Weinberg (2009) The new community rules. Marketing on the social web, 

O’Reilly Media  

8. John DiMarco (2010) Digital Design for Print and Web. An Introduction to Theory, 

Principles, and Techniques, Wiley Publishing  

9. Официален сайт на дисциплината „Компютърен дизайн на рекламни и печатни 

материали“, 

http://timetable.swu.bg/lecture/rkraleva/LetenSem/IzdSystem/izdSys.html  

10. SCRIBUS: Open Source Desktop Publishing, http://www.scribus.net/canvas/Scribus  

11. GIMP: GNU Image Manipulation Program, http://www.gimp.org/  

12. INSCAPE: Open Source Scalable Vector Graphics Editor, http://inkscape.org/  

 



 

Съкращения: ЛС: летен семестър 

 

 

 

ДИФЕРЕНЦИРУЕМИ МНОГООБРАЗИЯ 

 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции (л)  

Часове седмично / ЗС /ЛС: 3 часа лекции седмично /ЗС 

Брой кредити:  5.0 кредита 

Преподавател:  доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@swu.bg   

Катедра: “Математика” ПМФ, ЮЗУ “ Н. Рилски” 

 

Статут на дисциплината в учебния план: избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика“. 

Описание на дисциплината: 

Учебната дисциплина включва изучаването на някои основни въпроси от теорията на 

диференцируемите многообразия и римановата диференциална геометрия. 

Цел на дисциплината:  

Студентите трябва да придобият знания и умения за прилагане на диференциално-

геометричните методи за изучаване на геометрични обекти.  

Методи на обучение: лекции, консултации, домашни работи, контролни проверки. 

Предварителни условия:  

Необходими са знания по Математически анализ, Диференциални уравнения и 

класическа Диференциална геометрия. 

 

Оценяване: Писмен изпит върху лекционния материал. 

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

 

Литература: 

Основна 

1. Иванова-Каратопраклиева, И. . Диференциална геометрия. София, УИ “Св. Кл. 

Охридски”, 1994 г. 

2. Станилов, Г. Диференциална геометрия. София, “Тилия”, 1997 г. 

3. Gallot, S., D. Hulin, J. Lafontaine. Riemannian Geometry. Second edition, Berlin, 

Springer- Verlag, 1990.  

 

Допълнителна 

1. Kobayashy, S., K. Nomizu. Foundations of Differential Geometry. Vol. I, 1963; Vol. II, 

1969, Interscience Publishers, New York – London. 

 

Съкращения 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

ОСНОВИ НА ГЕОМЕТРИЯТА 

 



 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции (л)  

Часове седмично / ЗС /ЛС: 2 часа лекции седмично и 1 час упражнения /ЗС 

Брой кредити:  5 кредита 

Преподавател:  доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@swu.bg   

Катедра:“Математика” ПМФ, ЮЗУ “ Н.Рилски”  

 

Статут на дисциплината в учебния план: избираема дисциплина от учебния план на 

специалност “Математика“ 

 

Описание на дисциплината: 

Обучението по дисциплината включва изучаването на аксиоматиката на Хилберт, 

метричната аксиоматика на Колмогоров и аксиоматиката на 

Вайл и се доказва тяхната еквивалентност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания и умения за строго 

аксиоматично изграждане на математическа дисциплина. 

Методи на обучение: лекции, консултации, домашни работи, контролни проверки. 

Предварителни условия: Необходими са знания от училищния курс по геометрия. 

Оценяване: Писмен изпит върху лекционния материал.                                                                                  

Записване за изпит: Студентите съгласуват с преподавателя желаните дати в рамките 

на обявения календарен график за изпитните сесии. 

Литература: 

Основна 

1. Борисов, А., А. Лангов. Основи на геометрията. Благоевград, Унив. 

изд.”Н.Рилски”, 2009. 

2. Лозанов,Ч.,  А. Лангов, Г. Енева. Синтетична геометрия. София, Унив. изд. “ 

Св. Кл. Охридски”, 1994 г. 

3. Петканчин Б. Основи на математиката. София, “Наука и изкуство”, 1968 г. 

Допълнителна 

1. Мартинов Н. Геометрия. София, “Наука и изкуство”, 1975 г. 

2. Хилберт Д. Основи на геометрията. София, “Наука и изкуство”, 1978 г. 

 

Съкращения 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/: 2 часа лекции седмично, 1 час упражнения/ ЗС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподаватели: проф. д-р Петър Миланов 

e-mail: milanov@swu.bg 

Катедра: “Информатика”, ПМФ, Първи корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 

Благоевград. 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 



 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Математика”. 

Описание на дисциплината: 

 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на: 

 линейно оптимиране; 

 дискретно оптимиране; 

 нелинейно оптимиране; 

 динамично оптимиране; 

 стохастично оптимиране. 

 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основните класове задачи от изследване на 

операциите. 

Методи на обучение: лекции и упражнения. 

Предварителни условия:  
Необходими са основни познания по: математически анализ, аналитична геометрия, 

линейна алгебра и теория на множествата. 

Желателни са знания за вероятности и статистика. 

Оценяване: писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на текущия семестър. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

 

Литература: 
1. Венцель И. Исследования операции. Москва, 1970. 

2. F. Hillier, G. Lieberman, Introduction to Operations Research, 2004. 

3. W. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, 2003. 

4. Rader D.  Deterministic Operations Research: Models and Methods in Linear 

Optimization, 2010.  

5.  Бл. Сендов, Б. Попов. Числени методи, Наука и Изкуство, София, част втора, 

1978. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА 

 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции, семинари и лабораторни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 1час лекции, семинари 1, лаб. упр. 1 ч.  

Брой кредити: 5.0  кредита 

Преподавател: доц. д-р Елена Каращранова 

e-mail: helen@swu.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” №66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

https://www.goodreads.com/author/show/677383.Frederick_S_Hillier
https://www.goodreads.com/author/show/677384.Gerald_J_Lieberman


 

Курсът е разработен като надстройка на базовия курс по вероятности и статистика. Целта 

на курса е да се запознаят студентите със същността и многобройните приложения на 

непараметричните статистически методи както и с възможностите за реализация на част 

от тези процедури със средствата на Информационните технологии (MS- Excel, VBA, 

Mathlab  и др.). 

Структурата и съдържанието на курса са съобразени с познанията на студентите по 

информатика и вероятности и статистика, получени в съответните курсове. Тематиката 

по учебния план е свързана с всички дисциплини, при които се налага анализ на 

емпирични данни.    

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

o прилагат методите на непараметричната статистика 

o реализират конкретни приложения с помощта на различни технологични 

средства. 

Методи на обучение: семинар, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

“Вероятности и статистика ” и “Информационни технологии” 

Оценяване: 

 курсова работа – 30% от оценката 

 писмен изпит – 70% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния резултат. 

 

Литература: 

Основна 

1. Большев,А.Н., В.Смирнов, Таблици математической статистики, Наука, 

Москва 1986г. 

2. Върбанова, М., Статистически методи в качествения контрол,Наука и 

изкуство, София, 1974г. 

3. Халвърсън М., М. Янг, Всичко за Office XP, СофтПрес, 2001г.   

4. G.Freiman,Exploratory data analysis,J., Isr.Math, 2002 

Допълнителна 

1. Harrison P.G., Nonparametric density estimation, John Wiley,2002  

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ 

 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове(седмично)/ЗС/ЛС: 2 часа лекции и 1 час лабораторни седмично/ ЗС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Стефан Стефанов 

e-mail: stefm@swu.bg 

Катедра: Информатика, тел. 073 / 588 532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика 

Описание на дисциплината: 



 

Дисциплината Числени методи за екстремални задачи предвижда изучаване на 

основните числени методи за решаване на различни класове оптимизационни 

(екстремални) задачи: едномерна минимизация – метод на разполовяването, метод на 

златното сечение, метод на Фибоначи, метод на Нютон, метод на параболите; безусловна 

оптимизация – методи от нулев ред (метод на покоординатното спускане, метод на Хук 

и Джийвс, метод на Розенброк), от първи ред (градиентни методи: метод на най-бързото 

спускане), от втори ред (метод на Нютон, модификации на метода), както и методи на 

спрегнатите направления (метод на спрегнатите градиенти: метод на Флетчер – Рийвс, 

метод на Полак – Рибиера; квази-Нютонови методи: метод на Давидън – Флетчер - 

Пауъл); условна оптимизация – методи на възможните направления (на Зойтендийк, на 

Розен, на приведения градиент), методи на наказателните (глобяващите) и бариерните 

функции; негладък анализ и методи за недиференцируема (негладка) оптимизация; 

стохастичната оптимизация; сепарабелна оптимизация; динамично оптимиране и 

принцип на Р. Белман; векторна (многокритериалната)  оптимизация и оптималност по 

Парето.  

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основните методи за числено решаване на 

оптимизационни задачи. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни занятия 

Предварителни условия:  

Необходими са основни познания по математически анализ, линейна алгебра, 

аналитична геометрия, математическо оптимиране.  

 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

Основна: 

1. Ю. П. Зайченко – “Исследование операций”, Выща школа, Киев, 1988. 

2. В. Г. Карманов – “Математическое программирование”, Наука, Москва, 1986. 

3. M. S. Bazaraa, H. D. Sherali and C. M. Shetty – “Nonlinear Programming. Theory and 

Algorithms”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2nd ed., 1993. (има руски превод на 

първото издание: М. Базара, К. Шетти – “Нелинейное программирование. Теория и 

алгоритмы”, Мир, Москва, 1982). 

Допълнителна: 

4. Stefan M. Stefanov – “Separable Programming. Theory and Methods”, Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht – Boston – London, 2001.     

5. Стефан М. Стефанов – “Количествени методи в управлението”, Херон прес, София, 

2003. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

 

 

АЛГОРИТМИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО И 

ИКОНОМИКАТА 



 

 

Семестър: 7-ми семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове (седмично): 2 часа лекции и 1 час семинарни упражнения 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател:  доц. д-р Николай Китанов 

e-mail: nkitanov@abv.bg 

Катедра: Математика, тел. 073 / 588 557  

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика. 

 

Описание на дисциплината: 

В дисциплината „Алгоритми за вземане на решения в управлението и икономиката” се 

предвижда изучаване на четири основни теми (модули): 

Първи модул е посветен на вземането на  колективни решения чрез гласуване. 

Разглеждат се основни методи и правила за гласуване, лежащи в основата на различните 

избирателни системи.  

   Във втори модул се изучава  вземането на решения, при които субекта вземащ 

решение трябва да се съобразява с повече от един критерий за качество. Разглеждат  се 

някои методи за решаване на задачи от многокритериалната (векторната) оптимизация. 

   Трети модул е посветен на използването на апарата на теория на игрите за вземане 

на оптимални решения. 

   В четвърти модул се изучават  някои  принципи и методи  за вземане на решения 

в условията на риск, непълна информация и неопределеност. Дават се някои  

количествени критерии за оценки на степента на риска. 

 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за някои основни подходи, методи и алгоритми 

подпомагащи субектите вземащи решения в различни области на икономиката, 

политиката, спорта, изкуствата и т.н.  

Методи на обучение: Лекции и семинарни занятия 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математически анализ, 

линейна алгебра, аналитична геометрия, математическо оптимиране, теория на 

вероятностите.  

 

Оценяване:  Текущ контрол и писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. В. А. Абчук.  7:1 за нас Азбука на решенията – Техника, София, 1986. 

2. Т. Р. Гичев, З. К. Карамитева.Теория на игрите. Наука и изкуство. София, 1980. 

3. Г. Х. Иванов и колектив. Ръководство за решаване на задачи по математическо 

оптимиране,  УНИ, София 1989. 

4. Е. С. Вентцелъ. Исследование операций – Наука, Москва, 1988.  

5. Ю. И. Дегтярев. Исследование операций – Высшая Школа, 1986. 

6. Ю. К. Машунин. Методы и модели векторной оптимизации – Наука, Москва, 

1986. 



 

7. Vira Chankong, Yacov Y. Haimes. Multiobjective Decision Making: Theory and 

Methodology, Series Volume 8 – North-Holland, New York, Amsterdam, Oxford   

8. Д. Дочев, Й. Петков.  Теория за вземане на решения. Варна, Наука и икономика, 2008. 

9.  К.Тенекеджиев, Н. Николов, Д. Димитракиева. Теория и практика на рисковите 

решения. МАРС, 2002. 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА 

 

Семестър: 7-ми семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове (седмично): 2 часа лекции и 1 часа семинарни упражнения 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател:  доц. д-р Иван Тренчев 

e-mail: trenchev@swu.bg 

Катедра: ЕЕА, тел. 073 / 588 557 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика 

 

Описание на дисциплината: 

В дисциплината „Алгоритми за вземане на решения в управлението и икономиката” се 

Курсът цели:  

 Проектиране и конструиране на модели, посредством визуални 

изображения; 

 Проектиране на техники, чрез които човек може да взаимодейства с 

изображението; 

 Създаване на техники за представяне на модели; 

 Проектиране на начини за създаване на изображението. 

 Запознаване на студентите с някой основни методи на компютърната 

графика 

 Даване на практически знания и умения чрез работа със специализирани 

софтуерни продукти. 

 

Методи на обучение: Лекции и семинарни занятия 

Оценяване:  Текущ контрол и писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен отдел 

в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

 

1. Frank Klawonn, Ramakrishnan Mukundan. Advanced Methods in Computer Graphics, 

2012 | ISBN-10: 1447123395 | New York  

2. Klawonn. Introduction to Computer Graphics Using Java 2D and 3D, 2012, Springer. 

1447127323 

3. John A. Vince,  Mathematics for Computer Graphics 3rd Edition, 2011, Springer 

4. Compyter Animation, algorithms and techniques Rick Parent 2002 Academic Press 



 

5. Haines Е Real-Time Rendering A K Peters, Ltd 2002 

6. Elerly D. (2001). 3D game engine design Morgan Kaufman Publishers Kerlow V. (2004) 

The art of 3D computer animation and effects Issac John Wiley & Sons, Inc 

7. Mathworks. Programming in Matlab. New York. Pres Mathwork 2002 

8. Компютърни игри Програмиране и дизайн "Нисофт" София 1998 г. 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА БАЗИТЕ ОТ ДАННИ 

 

Семестър:  7 семестър 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове (седмично) ЛС/ЗС/: 2 часa лекции седмично, 1 час упражнения/ ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Петър Миланов 

e-mail: milanov@swu.bg 

Катедра: “Информатика”, ПМФ, Първи корпус, ул. “Иван Михайлов” № 66, 

Благоевград. 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план. 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма са разгледани основни въпроси от теорията на 

"Математически основи на базите  от данни" като:  

a) Концептуален модел на базите от данни включва в себе си основните задачи, 

които решават поставените от възложителя проблеми;  

b) Логически модел на базата данни включва в себе си логическите връзки, между 

различните данни, които са в основата на разработената база данни;  

c) Физически модел  на базите от данни представя физическата им реализация 

(разположението, връзките и управлението на информацията); 

В курса се разглеждат трите основни модела на представяне на данните срещани в 

практиката:  

a) йерархически; 

b) мрежови; 

c) релационни. 

В заключение се разглеждат някой от основните идеи залегнали в теорията на 

разпределените бази от данни. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания в рамките на средното 

училище.  

 

Оценяване: писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината:  
Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и Учебен отдел.  

 

Литература: 

Основна: 

1. Записки от лекции. 

2. Павел Азълов. Бази от данни. Релационен и обектен подход,  техника, 1991 г. 

3. Юлиана Пенева, Бази от  данни. І част. София, ИК "Регалия " 6,  2003 г. 

4. Ullman, J., Widom, J., DATABASE SYSTEMS The Complete Book (2rd ed), Upper 

Saddle River, 2009, New Jersey. 

5. Toby J. Teorey , Sam S. Lightstone , Tom Nadeau, H.V. Jagadish,  Database Modeling 

and Design Database Modeling and Design, 2012, Morgan Kaufmann Press. 



 

 

Допълнителна 

1. Shepherd J.C. Database management: Theory and Application. Irwin Inc.,USA 1990. 

2. Мейер Д.р Теория релационных баз данных. Издательство "Мир". 1987. 

3. Vidya Vrat Agarwal, Beginning C Sharp 5.0 Databases, 2012 New York Press.  

4. Alapati and Bill Padfield, Expert Indexing in Oracle Database, 2011, New York Press. 

6. Henry H. Liu, Oracle Database Performance and Scalability A Quantitative Approach, 

2011 A Jon Wiley and Son, US. 

 

Съкращения: 

 ЗС:  зимен семестър 

ЛС:  летен семестър 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ С OBJECT PASCAL И DELPHI 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 2 часа, лаб. упр. 1 ч.  

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: ……………… 

e-mail:   
Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” №66, тел. 073 588532 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

Курсът е предназначен да запознае студентите с методите и средствата на обектно-

ориентираното програмиране в среда за визуално програмиране Delphi. За целта са 

необходими и основни познания по програмиране на алгоритмичен език Object Pascal. 

Предполага се, че студентите успешно са преминали курсовете по „Програмиране и 

структури от данни” и „Обектно-ориентирано програмиране” (в ЮЗУ тези курсове са на 

основата на езика C++) и са запознати с основните прийоми и алгоритми в 

програмирането. Тук се дава възможност да усвоят и друг широко използуван 

съвременен език за програмиране върху друга платформа, като се наблегне на 

визуалното програмиране. 

Цел на дисциплината: 

Поставени са следните основни цели и задачи: 

 Студентите да: 

 да се научат на алгоритмично мислене; 

 да овладеят структурите от данни, които могат да се обработват с помощта на 

компютър; 

 да овладеят методите и средствата на обектно-ориентираното програмиране 

в среда за визуално програмиране; 

 да оформят логически добре отделните стъпки при разработка на отделните 

задачи; 

 да овладеят синтаксиса на още един език за програмиране (в случая Object 

Pascal и Delphi); 

 да могат да си служат с основните похвати в програмирането; 

 да усвоят някои станали вече класически алгоритми, както и да създават свои 

собствени алгоритми; 



 

 да свикнат с добрия стил в програмирането; 

 да научат основните принципи при разработка на приложен софтуер. 

 

Методи на обучение:  

Лекции онагледени с учебни табла, слайдове, презентации, мултимедиен прожектор и 

лабораторни упражнения с използване на наличната компютърна техника, намираща се 

на територията на факултета и обособена в няколко компютърни зали. Наличната 

компютърна техника отговаря на съвременните изисквания и е напълно достатъчна за 

нормалното провеждане на всички лабораторни упражнения. 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

“Програмиране и структури от данни”. 

Оценяване:  

Текущият контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра 

чрез контролни тестове и две курсови задачи – първата зададена от преподавателя, 

втората избрана и формулирана от студента съгласно неговите интереси (1/3 от крайната 

оценка). Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал  

(2/3 от крайната оценка). 

Литература: 

1. Франк Елер Delphi 6. „ИнфоДАР”, 2001. 

2. Христо Крушков Програмиране с Delphi. Пловдив, „Макрос”, 2004. 

3. Мартин Гардън  Delphi – създаване на компоненти. АмПрес, 1999. 

4. Хавиер Пачеко, Стийв Тейхера Delphi 5, т.1, т.2, т.3, „ИнфоДар”, 1999 

5. Хавиер Пачеко, Стийв Тейхера Delphi 5 – ръководство за напреднали. „ИнфоДАР”, 

1999. 

6. Марко Канту, Mastering Delphi 6, т.1, т.2, "Софтпрес", 2002 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ СЪС C++ BUILDER 

Семестър: 7 семестър 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 2 часа, лаб. упр. 1 ч.  

Брой кредити: 5.0 

Преподаватели: ……………… 

e-mail:   
Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” №66, тел. 073 588532 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

Курсът е предназначен да запознае студентите с методите и средствата на обектно-

ориентираното програмиране в среда за визуално проектиране и събитийно ориентирано 

програмиране със C++ Builder. За целта са необходими и основни познания по 

програмиране на алгоритмичния език С++. Предполага се, че студентите успешно са 

преминали курсовете по „Програмиране и структури от данни” и „Обектно-ориентирано 

програмиране” (в ЮЗУ тези курсове са на основата на езика C++) и са запознати с 

основните прийоми и алгоритми в програмирането.  

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва работа в библиотека и с компютър 

и две курсови задачи – първата зададена от преподавателя, втората избрана и 

формулирана от студента съгласно неговите интереси.  



 

Цел на дисциплината: 

Поставени са следните основни цели и задачи: 

Студентите да: 

 да се научат на алгоритмично мислене; 

 да овладеят структурите от данни, които могат да се обработват с помощта 

на компютър; 

 да овладеят методите и средствата на обектно-ориентираното програмиране 

в среда за визуално пректиране и събитийно-ориентирано програмиране; 

 да оформят логически добре отделните стъпки при разработка на отделните 

задачи; 

 да могат да си служат с основните похвати в програмирането; 

 да усвоят някои станали вече класически алгоритми, както и да създават свои 

собствени алгоритми; 

 да свикнат с добрия стил в програмирането; 

 да научат основните принципи при разработка на приложен софтуер. 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

“Програмиране и структури от данни”. 

Литература: 

1. Richard Kaiser, A.v. Biljon, C.Y. Crocker, and P. Lietmeyer. C++ with Borland 

C++Builder: An Introduction to the ANSI/ISO Standard and Object-Oriented Windows 

Programming, 2008 

2. Jarrod Hollingworth, Bob Swart, Mark Cashman, and Paul Gustavson. Borland C++ 

Builder 6 Developer's Guide, 2002 

3. Satya Sai Kolachina. C++ Builder 6 Developers Guide with CDR (Wordware Delphi 

developer's library), 2002 

4. Borland C++ Builder: The Complete Reference by Herbert Schildt and Gregory L. Guntle 

(Paperback - April 25, 2001) 

5. John Miano, Thomas Cabanski, and Harold Howe. Borland C++ Builder: the Definitive 

C++ Builder Problem Solver, 1997 

6. Kent Reisdorph and Ken Henderson. Sams Teach Yourself Borland C++ Builder in 21 

Days, 1997 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ИКОНОМИКАТА 

 

Семестър: 8 семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове(седмично)/ЗС/ЛС: 2 часа лекции и 1 час лабораторни седмично/ ЛС 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: доц. д-р Михаил Колев 

e-mail: mkkolev@swu.bg    

Катедра: Математика, тел. 073 / 588 557  

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика 

 

http://www.amazon.com/Borland-Builder-Introduction-Object-Oriented-Programming/dp/3540010270/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-9
http://www.amazon.com/Borland-Builder-Introduction-Object-Oriented-Programming/dp/3540010270/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-9
http://www.amazon.com/Borland-Builder-Introduction-Object-Oriented-Programming/dp/3540010270/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-9
http://www.amazon.com/Borland-C-Builder-Developers-Guide/dp/0672324806/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-1
http://www.amazon.com/Borland-C-Builder-Developers-Guide/dp/0672324806/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-1
http://www.amazon.com/Builder-Developers-Wordware-developers-library/dp/1556229607/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-2
http://www.amazon.com/Builder-Developers-Wordware-developers-library/dp/1556229607/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-2
http://www.amazon.com/Borland-C-Builder-Complete-Reference/dp/0072127783/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-3
http://www.amazon.com/Borland-Builder-Definitive-Problem-Solver/dp/157169109X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-4
http://www.amazon.com/Borland-Builder-Definitive-Problem-Solver/dp/157169109X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-4
http://www.amazon.com/Sams-Teach-Yourself-Borland-Builder/dp/0672310201/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-5
http://www.amazon.com/Sams-Teach-Yourself-Borland-Builder/dp/0672310201/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1242482021&sr=1-5


 

Описание на дисциплината: 

 В представяния курс по математически модели в икономиката се разглеждат  модели, 

които често се използват в макро- и микроикономиката. Съвкупността от 

математическите модели, които в една или друга степен правилно описват икономически 

процеси могат да бъдат обединени  под названието „Математическа икономика“.  В това 

число попадат моделите на производствената дейност (така наречената реална 

икономика) и финансово-кредитната дейност. В курса са представени начините на 

моделиране на ценообразуването и данъчното облагане. От гледна точка на математика 

се разглеждат и анализират въпроси от прогнозирането и регулирането на икономиката.  

 

Цел на дисциплината: 

С представеният в програмата курс студентите по математика се запознават  с 

математически модели на икономическите явления, той дава възможност за  изучаване 

на  възможностите за прилагане на тези  модели и методи в практиката. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни занятия 

 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

Основна: 

1. Бережная, Е.В. и др. Математические методы моделирования экономических 

систем . Москва . 2006 

2. 2. Колемаев, В.А.    Математисекая экономика. М. Юнити Дана. 2002. 

3. Юдин, С.В. математика в экономике. Тула, РГТЭУ, 2009 

4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на 

циклы, цены и изменчивость рынка. М.2011. 

5. Грызина, Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике. 

Москва. ЕООИ. 2008 

6. Замков, О.О. Математические методы в экономике. М., МГУ, 2001 

7. Солодовников, А.С. и др. Математика в экономике .В 2 х частях. М. 2000 г. 

8. Минюк, С.А. Математические методы и модели  в экономике. Москва Тэтра мал 

9. Малугин В.А. Математика для экономистов: Линейная алгебра. М.МГУ, 2006.  

10. Малыхин, В.И. Финансовая математика. Москва .2003.  

11. Мастяева, И.Н. и др. Изследование операций в экономике. Москва.2003. 

12. Афанасьев, М.Ю. и др. Изследование операций в экономике. Москва 2003г. 

13. Попиванов П., П.Китанов Обикновени диференциални уравнения. Бл-д, 2000. 

14. Босс. В. Лекции по математике. Дифференциальные уравнения. М. 2004г. 

15. DifferentialEquations, 2008, http://www.sosmath.com/diffeq/diffeq.html 

16. Хорозов, Е. http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~horozov/  DifferentialEquations/book.pdf 

17. Ordinary Differential Equation  http://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-

ode/ode.pdf    

18. Дорозов, А. Т.Драгунов.  Визуализация  и анализ инвериантных множеств  

динамических  систем.    Москва,   2003г. 

19. Stewart J..       Calculus.    III ed.   (AUBG). 1996. 

 

Допълнителна: 

 

http://www.sosmath.com/diffeq/diffeq.html
http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~horozov/DifferentialEquations/book.pdf
http://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf
http://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf


 

1. Дяконов,  В.И.Абраменкова,  В.Круглов.  Matlab 5  с пакетами разширения. М, 

2001г.  

2. 21 . С.Поршнев. Вычислительная математика.С-Пб, 2004г. 

3. С.П. Капица. С.Курдюмов, Г.Малинецкий. Синергетика и прогнозы будущего. М. 

,2003г. 

4. В.-Б.Занг. Синергетическая экономика. Мир, М.1999. 

5. 26. Малинецкий Г., А.Потапов. Современные проблемы нелинейной динамики. 

М. 2002г. 

6. 27. М. Тасев. Мултимедийни математически курсове и синергетика.В сб.: 

Качеството на университетското образование – опит, европейски измерения и 

нови предизвикателства, Бл., 2002,  стр.77-90. 

7. 28. М.Тасев. – В търсене на съюз между синергетиката и образованието през 

ХХІ век, сп. Педагогика, кн.10, 2001г., стр.3-28.29.   

8. 29. П.Бозарова, М.Тасев, Ив.Иванов.  Информационните технологии като изход 

от кризата на университетското образование. В сб.Качеството на 

университетското образование... пр-, Бл., 2002,  стр.68-77.. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 
 

УВОД В КРИПТОГРАФИЯТА 

 

Семестър: 8-ми семестър 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

Часове (седмично): 2 часа лекции и 1 часа семинарни 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател:  гл. ас. д-р Маргарита Тодорова 

e-mail: todorova@swu.bg 

Катедра: Информатика, ПМФ, тел. 073 / 588 532  

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Математика 

 
Описание на дисциплината: 

Въвеждат се основните понятия на криптографията – криптографска система, 

криптиране и декриптиране, ключове, класически криптоатаки. В частта за симетрична 

криптогарфия се разглеждат основните блокови и поточни шифри. Изгражда се 

необходимата база от теория на числата и се разглеждат основните задачи на 

асиметричната криптография. Представени са модерните асиметрични системи за 

крептиране, електронен подпис и обмен на ключове.  

Цел на дисциплината: 

Студентите да придобият знания за теоретичните основи и практическите приложения 

на крипотгарфията, да се създадат умения за работа с конкретни криптографски 

системи, като се подчертаят основните им предимства и слабости, както и методите за 

криптоатаки.  

Методите на обучение са класически: лекции, беседи, дискусии, практическа работата 

с конкретни криптосистеми, примери. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по висша и линейна 

алгебра и по теория на числата. 

 



 

Оценяване:  Текущ контрол и писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Bruce Schneier, Applied Cryptography, 2 ed, Wiley, 1996 (ISBN 0-471-11709-9). 

2. J. Menezes, P. C. van Oorschot, S. A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, 

1996, ISBN 0-8493-8523-7 

3. Douglas Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 2005, ISBN 1-58488-508-4. 

4. Записки. 

5. Lecture notes (има огромен брой в интернет) 

 

 

КОМБИНАТОРНА ТЕОРИЯ НА ПРЪСТЕНИТЕ 

 

Семестър: 8-ми семестър 

Вид на курса: лекции  

Часове седмично:3 часа лекции  

Брой кредити: 5.0кредита 

Преподавател: акад. дмн Веселин Дренски 

e-mail: drensky@math.bas.bg 

 

 

Катедра: Математика, тел. 073 / 588 557   

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност Математика 
Описание на дисциплината: 

Комбинаторната теория на пръстените е област на съвременната алгебра, която се 

развива особено активно през втората половина на XX век и в която се работи и днес 

както в България, така и в много известни математически центрове в чужбина. Теорията 

намира приложение в редица други математически дисциплини, както и в други области 

на естествените науки – теоретичната физика, химията и др.  

Цели, задачи и очаквани резултати: 

Целта на курса е да запознае слушателя с основни резултати в комбинаторната теория на 

пръстените, с приложения в компютърната алгебра. Очаква се в края на курса слушателят 

да бъде в състояние да следи други курсове, които използват теорията на пръстените и 

компютърната алгебра, да може успешно да посещава специализирани научни семинари 

по алгебра, както и да чете статии в съответните области. Познанията, придобити в курса 

ще бъдат особено полезни при специализация на слушателя в областта на алгебрата, 

алгебричната геометрия и математическата физика. 

Предварителни условия:  
За следенето на курса ще бъдат достатъчни знанията от стандартните курсове по линейна 

и висша алгебра. 
 

Оценяване:  Текущ контрол и писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е да се подаде молба в учебен 

отдел в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Schneier
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0471117099
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Menezes
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Oorschot
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Vanstone
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0849385237
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1584885084
mailto:drensky@math.bas.bg


 

Литература: 

1. W.W. Adams, P. Loustaunau, An Introduction to Grőbner Bases, Graduate Studies in 

Math. 3, AMS, Providence, R.I., 1994. 

2. T.A. Springer, Invariant Theory, Lect. Notes in Math. 585, Springer-Verlag, 1977 (има 

руски превод). 

3. V.A. Ufnarovsky, Combinatorial and asymptotic methods in algebra, in A.I. Kostrikin, 

I.R. Shafarevich (Eds.), ”Algebra VI”, Encyclopaedia of Mathematical Sciences 57, 

Springer-Verlag, 1995, 1-196 (има руски оригинал). 

4. G.R. Krause, T.H. Lenegan, Growth of Algebras and Gelfand-Kirillov Dimension, 

Pitman Publ., London, 1985 (Second edition by AMS). 

5. I.N. Herstein, Noncommutative Rings, Carus Math. Monographs 15, Wiley and Sons, 

Inc., New York, 1968 (има руски превод). 

6. V. Drensky, Free Algebras and PI-Algebras, Springer, Singapore, 1999. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 

 

Семестър: 8-ми семестър 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 

Часове седмично:1 час лекции, 2 семинарни упражнения 

Брой кредити: 5.0 кредита 

Преподавател: проф. д-р Албена Вуцова 

 e-mail: avutsova@swu.bg 

Катедра: Философия  

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина от учебния план на 

специалност Математика. 
Описание на дисциплината: 

Дисциплината „Управление на проекти” е избираема и има значителна практическа 

стойност в курса на обучение по специалността. В съвременната социално-

икономическа среда уменията да се осигуряват целеви средства за финансиране на 

стойностни идеи се превръща в ключово условие за успешна професионална 

реализация.  

В теоретическата част от курса на обучение се разглеждат в логическа последователност 

различни дейности от възникването на проектната идея до отчитането на изпълнението 

и анализа на резултатите. В практическата част се предоставят възможности студентите 

да се запознаят (самостоятелно или под ръководството на преподавателя) с проектна 

документация и основните елементи на формуляра за кандидатстване. По време на 

семинарните упражнения се изграждат умения за изработване на: подходящи 

формулировки за заглавие на проект, цели и очаквани резултати; детайлна обосновка на 

основните намерения; идентифициране на целевите групи; адекватно структуриране на 

дейностите с реалистичен план и график за изпълнение; средства, методи и процедури за 

мониторинг и оценка; план за разпространение на резултатите и връзки с 

обществеността; финансов план и програма за осигуряване на устойчивост.  

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва: усвояване на лекционния 

материал; самостоятелно проучване на донорски програми и конкурсни документи; 

консултации, домашни работи, работа в библиотека, подготовка за контролни работи и 

др. 

Цели, задачи и очаквани резултати:  



 

Целта на дисциплината “Управление на проекти” е да въведе бъдещите специалисти в 

спецификата на проектната дейности и да ги запознае с основните етапи при 

разработването и управлението на проект.  

Очаквани резултати:  

Сред основните очаквани резултати са: формирани умения и развити способности за 

издирване на възможности за финансиране в рамките на програми и организации; 

набиране на необходимата информация и документация за разработването на качествено 

проектно предложение; идентифициране на потребности на конкретно определени 

целеви групи; формулиране на ясни, реалистични и постижими цели; разработване на 

убедителни обосновки на основните проектни намерения; организиране на адекватни 

проектни дейности в реалистичен план и график; изработване на оптимален финансов 

план за изпълнение; създаване на подходящи механизми за управление, наблюдение и 

оценка на проектните дейности; съставяне на ефективен план за апробиране и 

разгласяване на резултатите; проектиране на стратегия за осигуряване на устойчивост 

Методи на преподаване:  

Практическите упражнения се провеждат в семинарните зали на катедрата, оборудвани 

с необходимите уреди за провеждане на пълноценен учебен процес – мобилен компютър, 

мултимедиен прожектор, връзка с интернет. Предвижда се прилагането на интерактивни 

методи на обучение, като се застъпват предимно дискусионните методи – беседа, 

дискусия, обсъждане; ситуационните методи – метод на конкретните ситуации, решаване 

на казуси относно различни организационно-управленски проблеми, симулация на 

реални проблеми при изпълнението на проект и вземане на конкретни организационно-

административни решения; методи при обсъждането и решаването на конкретните 

практически задачи и осъществяване на сравнителен анализ между различни варианти 

при разработването и изпълнението на отделни проектни елементи и т.н. Изисква се 

задълбочено аргументиране на всяка теза, становище или идея при обсъждането и 

решаването на поставените практически организационно-управленски задачи. На всеки 

студент се задават различни данни и информация за решението на един или друг казус 

от реален или въображаем проект. След всяка тема от учебния материал, предвиден за 

упражненията, студентите подготвят кратък текст, съдържащ предложение за решаване 

на поставената задача, придружен с кратка обосновка. 

Оценяване: изпитът на студентите е писмен. 

Писменият изпит – състои се от развиването на два теоретични въпроса от конспекта по 

дисциплината. 
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