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КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА СПЕЦИАЛНОСТТА “ИНФОРМАТИКА” 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

“БАКАЛАВЪР” 

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “ИНФОРМАТИК” 

4 ГОДИНИ (8 СЕМЕСТЪРА) 

 

I. Изисквания към професионалните качества и  компетенции на 

завършилите специалността 

       ЮЗУ “Неофит Рилски” подготвя квалифицирани специалисти по информатика, които 

успешно прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, образованието 

и стопанския живот в Югозападна България, страната и чужбина. 

       Специалистите по информатика успешно се реализират като: програмисти, системни и 

мрежови администратори и проектанти, графични дизайнери, специалисти в областта на 

проектиране и управление на бази от данни, специалисти по софтуерни технологии, и други. 

       Завършилите специалност Информатика получават: 

 добра теоретична подготовка в областта на информатиката и математиката и солидни 

практико-приложни знания. 

 професионални качества, даващи им възможност за адаптация и афинитет към бързо 

променящите се изисквания на информационното общество. 

 възможност за успешно продължаване на образованието в по-високи образователно-

квалификационни степени (магистър и доктор) в страната и чужбина. 

II. Изисквания към подготовката на завършващите специалността 

         Завършилите бакалавърска степен информатици притежават следните знания,  умения 

и компетенции: 

 да адаптират и внедряват готови програмни продукти и системи.   

 да участват в разработване на базови програмни продукти и пакети. 

 да създават и използват математически модели и софтуерни пакети за решаване на 

реални стопански, инженерни и управленски проблеми, съществуващи в 

непрекъснати и дискретни макросистеми. 

 да решават оптимизационни задачи от различен характер. 

 да използват компютърни системи за автоматизиране на производството и 

управлението. 

Квалификационната характеристика на специалността “Информатика” за 
образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация 
“Информатик” е основен документ, който определя разработването на учебния план и 
учебните програми. Тя е съобразена  с нормативните документи в областта на висшето 
образование в Република България. 
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СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН  
Специалност: Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първа година  

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 

Математически анализ 1  

Компютърна математика 1 

Увод в програмирането 

Чужд език 1 

Спорт 

 

8.5 

9 

10 

2.5 

0 

Задължителни дисциплини 

Математически анализ 2  

Компютърна математика 2 

Математическа логика 

Обектно-ориентирано програмиране 

Чужд език 2 

Спорт 

 

8.5 

6 

5 

8 

2.5 

0 

 Общо 30  Общо 30 

Втора година 

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 

Дискретна математика  

Програмиране и структури от данни 

Диференциални уравнения и приложения 

Компютърни архитектури 

Избираема дисциплина 1 

Спорт 

 

Избираеми дисциплини 

(Избира се 1 дисциплина) 

 

Теория на числата 

Математически анализ 3 

Дискретни функции 

Специални матрици 

Увод в информационните системи 

и технологии 

Разработване на ООП приложения със 

софтуерни шаблони 

Осигуряване на качеството на софтуерни 

продукти 

Въведение в XML 

 

 

9 

5.5 

5.5 

5 

5 

0 

Задължителни дисциплини 

Математическо оптимиране  

Операционни системи 

Избираема дисциплина 2 

Избираема дисциплина 3 (и 4) 

Спорт 

 

Избираеми дисциплини 

(Избира се 1 дисциплина) 

Обработка и анализ на данни с MS Excel и VBA 

Програмиране с .NET Framework 

Теория на графите 

Увод в LATEX-2ε 

Компютърен дизайн на печатни и рекламни 

материали 

Програмиране с Ruby 

 

Избираеми дисциплини 

(Избира се 1 дисциплина с 11 кредита 

или 2 дисциплини с 5.5 кредита) 

Комбинаторика, кодиране и криптография 

Математически модели в икономиката 

Теория на матроидите 

Отделими множества от променливи 

 

8 

7 

4 

11 

0 
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Трета година    

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 

Функционално програмиране 

Числени методи 

Специализиран статистически софтуер 

Теоретични основи на информатиката 

Управление при кризи 

Избираема дисциплина 5 

 

Избираеми дисциплини 

(Избира се 1 дисциплина) 

Изследване на операциите 

Математически основи на компютърната 

графика 

Програмиране с Object Pascal и Delphi 

Математически основи на бази от данни 

Програмиране със C++ Builder 

Програмиране с Java Script 

Домейн специфични езици 

                      

4                       

8                    

5.5                 

5.5                    

2                       

5                        

Задължителни дисциплини 

Логическо програмиране 

Вероятности и статистика 

Бази от данни 

Алгоритми в графи и мрежи 

Избираема дисциплина 6 

 

Избираеми дисциплини 

(Избира се 1 дисциплина) 

Практикум по бази от данни 

Практикум по логическо програмиране 

Практикум по асинхронно и паралелно 

програмиране с .NET 

Практикум по Web дизайн 

Побитови операции, графи и комбинаторни 

приложения 

Управление и финансиране на образователни и 

научни програми 

Проектиране и анализ на човеко-машинен 

интерфейс 

Норми и стандарти за информационна 

сигурност 

Управление на съдържанието в уеб 

Писмена и говорна култура 

                          

5                       

8                       

8                       

7                       

2                         

 

 Общо 30  Общо 30 

Четвърта година    

Първи семестър ECTS кредити Втори семестър ECTS кредити 

Задължителни дисциплини 

Компютърни мрежи и комуникации 

Изкуствен интелект 

Програмиране в Интернет 

Избираема дисциплина 7 

Избираема дисциплина 8 

 

Избираеми дисциплини 

(Избират се 2 дисциплини) 

 

Приложна статистика  

Експертни системи 

Числени методи за екстремални задачи 

Обектно-ориентирани и разпределени бази от 

данни 

Мултимедийни бази от данни 

Алгоритми за вземане на решение в 

управлението и икономиката 

Разработване на приложения за мобилни 

устройства 

Интерактивни мултимедийни технологии 

NoSQL бази от данни 

Метаданни 

XML стандарти за файлови формати на MS 

Office 

                         

6.5                    

6                    

6.5                 

5.5                 

5.5                     

Задължителни дисциплини 

Софтуерни технологии 

Избираема дисциплина 9 

Избираема дисциплина 10 

Подготовка за писмен държавен изпит или 

защита на дипломна работа 

   

Избираеми дисциплини 

(Избират се 2 дисциплини)  

 

Компютърни модели в естествените науки 

Разпознаване на образи 

Интернет технологии 

Защита на информацията в компютрите 

Компютърен дизайн 

Разработване на приложения за бази от данни 

Електронна търговия и електронно 

правителство 

Извличане на информация и търсене в уеб 

Методи и инструменти за интеграция на 

компютърни системи 

 

                            

7                       

6.5              

6.5                             

10 

 

 Общо 30  Общо 30 

ОБЩО ЗА 4 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 240 КРЕДИТА 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 1 

 

Семестър: 1 

Вид на курса: лекции 

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

Брой кредити: 8,5 кредита 

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

университет, София, 2009.  

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

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

Благоевград, 2012.  

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

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

Благоевград, 2013.  

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

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

Благоевград, 2013. 

Допълнителна 

1. С. М. Никольский, Курс математического анализа, том 1 и том 2, "Наука", Москва, 1973.  
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2. Л. Д. Кудрявцев, Математический анализ, том 1 и том 2, "Наука", Москва, 1973.  

3. Л. Д. Кудрявцев и др. Сборник задач по математичискому анализу- интегральi и рядьi,, 

Москва, „Наука”, Главная редакция физико-математической литературьi, 1986.  

Съкращения:  

ЗС: зимен семестър  

ЛС: летен семестър 

 

 

КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА 1 

 

Семестър: 1 семестър 

Вид на курса: лекции/ упражнения 

Часове (седмично) ЗС: 2 часа лекции, 2 лабораторни упражнения  

Брой кредити: 9,0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина 

Описание на дисциплината: Тя включва основни понятия, принципи и методи от областта 

на математическия анализ, линейна алгебра и аналитична геометрия, и тяхното практическо 

приложение.  

Цел на дисциплината: Целта на курса „Компютърна математика 1” е да развие у 

студентите умения за самостоятелно решаване на теоретични и практически задачи със 

средствата на специализиран софтуер. 

Методи на обучение: семинар, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: необходими са  знания по математика и ИТ от средното училище. 

Оценяване: 

• Текущ контрол-75% от оценката 

• писмен изпит-25% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: в катедрата по информатика 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

Основна 

1. Върбанова Е., Математически анализ-1, ТУ, София, 2009 

2. Даскалов Р., Е. Даскалова, Висша математика първа част. Линейна алгебра, ТУ 

Габрово, 2012 

3. Даскалов Р., Е. Даскалова, Висша математика първа част. Аналитична геометрия,ТУ 

Габрово, 2012, 

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

задачи, УИ „Стопанство“, 2000г. 
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5. Любенова Е., П. Недевски, К. Николов, Л. Николова, В. Попов, Ръководство по 

математически анализ, УИ СУ“Св. Кл. Охридски“, София, 1994 

6. Михова В., Ръководство по аналитична геометрия, УИ СУ“Св. Кл. Охридски“, 

София, 1998 

7. http://www.wolfram.com/mathematica/ 

8. http://www.math10.com/bg/algebra/visha-matematika.html 

9. http://fmi.wikidot.com/anal124 

10. https://sites.google.com/site/elektronniresursi/matematika 

Допълнителна 

1. Маринов М. Л. (2008) Матрично смятане с Mathematica. Издателство на НБУ, С. 

2. Shingareva I., Carlos Lizarraga-Celaya, Maple and Mathematica, Springer, 2007 

3. https://www.dmoz.org/Science/Math/Software 

4. http://www.wolfram.com 

5. http://inf-server.inf.uth.gr/~akritas/articles/Akritas_Book_Russian.pdf 

6. http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/intalg.pdf 

7. https://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Mathematics_Extensions/Set_Theory_and_Infi

nite_Processes 

8. http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos433/mathcs.pdf 

http://web.cecs.pdx.edu/~jhein/books/StudentStudyGuide.pdf, 

http://samples.jbpub.com/9780763772062/Revised_SSG.pdf 

 

 

УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО 

 

Семестър: 1 

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

Хорариум: 4 часа лекции, 1 семинар и 2 часа лабораторни упражнения 

Кредити: 10 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: Увод в програмирането е първият курс в областта на 

програмирането за специалност Информатика. Курсът включва теми свързани със синтаксис 

и семантика на езици за програмиране, управляваюи конструкци 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  
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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 литература 

1. Милен Петров, Увод в програмирането (C/C++),  Университетско издателство СУ „Св. 

Климент Охридски“, 2012 

2. Азълов П., Ф. Златарова, С++ в примери, задачи и приложения, Просвета, 2011 

3. Крушков Х., Програмиране на С++, 1 част - въведение в програмирането, 2012 

4. Тодорова М., Програмиране на С++, 1 част, СИЕЛА, 2010 

5. Тодорова М., и колектив, Сборник от задачи по програмиране на С++, Първа част, Увод 

в програмирането, Технологика ООД, 2008 

6. Презентации и код на програмите www.e-learning.swu.bg 

Допълнителна литература 

7. Скот Майерс, Ефективен C++, ИК „ЗестПрес", София 2003 

8. Денис Колисниченко. C / C++ - практическо програмиране в примери, Асеневци, 2017 

9. John Keyser, Introduction to C++: Programming Concepts and Applications, Series: The Great 

Courses, Publisher: The Teaching Company, Year: 2019-08 

 

 

ЧУЖД ЕЗИК 1 

 

Семестър: 1 

Вид на курса: семинарни упражнения 

Часове (седмично)/ЗС/ЛС: 2 часа седмично/ ЗС 

Брой кредити: 2,5 кредита 

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

специалност "Информатика" – Образователна квалификационна степен "Бакалавър" 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината "Английски език запознава студентите от специалност "Информатика" с 

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

частите на речта, глаголните времена и синтаксиса на английския език. 
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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. Soars, John & Liz, New Headway Elementary - fourth edition, Oxford University Press,  

2011  

2. Soars, John & Liz, New Headway Pre-Intermediate - fourth edition, Oxford University Press, 

2012  

3. Raymond Murphy, English Grammar in Use, fourth edition with answers, Cambridge 

University Press, 2012  

4. Дончева, Лилия , Английски глаголни времена, Skyprint, 2009  

5. Ранкова, М., Иванова, Ц., Английска граматика, Наука и изкуство, София, 2010  

6. Carter, R., McCarty, M., Mark, G., O’Keeffe, A., English Grammar Today: An A-Z of Spoken 

and Written Grammar, Cambridge University Press, 2011  

Съкращения:  

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 2 

 

Семестър: 2 

Вид на курса: лекции и упражнения 

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

Брой кредити: 8,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Информатика” 

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 производими, локални и условни 

екстремуми, неявни функции, смяна на променливите. Дефиниция на двоен и троен риманов 
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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, 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 окнчателна 

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, А. Марковска, Ръководство за решаване на задачи по 

математически анализ, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012.  

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

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

Благоевград, 2013.  

8. 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 
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КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА 2 

 

Семестър: 2 семестър 

Вид на курса: лекции/ упражнения 

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

Брой кредити  6  кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Базова дисциплина 

Описание на дисциплината: Компютърната математика (КМ ) е актуално и полезно 

научно направление - съвкупност от теоретични, алгоритмични и апаратни програмни 

средства предназначени за ефективно решаване с помощта на компютър на математически 

задачи с висока степен на визуализация на всеки етап от изучаването на релации и функции 

и техните свойства, елементи от общата алгебра, комбинаториката, теория на числата, 

теория на графите, анализа на алгоритмите, интегралното и диференциалното смятане. 

Цел: осмислено опериране с определени формули и използване на определен 

математически апарат за изчисляване на суми, рекурентни връзки, биномни коефициенти и 

др. като се набляга не на строгите доказателства, а на разбирането на прилаганите операции 

и използването на СКМ. Цели мотивиране и задълбочаване знанията на  студентите  за 

възможностите на съвременни системи за компютърни математически изчисления и 

визуализация, както и изграждане на умения за самостоятелно моделиране и решаване на 

приложни математически задачи с използване на системи за математически изчисления 

MATLAB и такива с отворен код, осигуряващи бързина, нагледност и практическа 

насоченост на курса. 

Методи на обучение: лекции, беседи, дискусии,самостоятелна работа, практическа 

работата със системи за математически пресмятания Matlab, Mathematika, Maple, MathCad, 

Scilab, FreeMath, Maxima, Octave.  . 

Предварителни условия: включват изучаването на задължителните дисциплини от І 

семестър. 

Оценяване: Оценката от текущият контрол се оформя от две контролни задачи, 

разработени с помощта на СКМ и един курсов проект и две домашни задания. До изпит 

(писмен финален тест) се допускат студенти минимална оценка среден /3/ от текущ контрол. 

Окончателната оценка  отчита резултатите от текущия контрол(75% ) и оценката от 

писмения изпит (25%).  

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо специално записване 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

Основна 

1. Anderson J. Discrete Mathematics with Combinatorics. University of South Carolina-

Spartanburg, ISBN-10: 0130869988 • ISBN-13: 9780130869982, 2001, Pearson, Cloth, 

799 pp, достъпна на http://www.amazon.com/Discrete-Mathematics-Combinatorics-2nd-

Edition/dp/0130457914 

2. Lehman Eric, F Thomson Leighton, Albert R. Meyer Mathematics for Computer Science, 

Massachusets Institute of Technology, 2010, електронно копие на книгата е достъпно на 

https://www.seas.harvard.edu/courses/cs20/MIT6_042Notes.pdf 

http://www.amazon.com/Discrete-Mathematics-Combinatorics-2nd-Edition/dp/0130457914
http://www.amazon.com/Discrete-Mathematics-Combinatorics-2nd-Edition/dp/0130457914
https://www.seas.harvard.edu/courses/cs20/MIT6_042Notes.pdf
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3. Richard E. Crandall, Carl Pomerance, Prime Numbers: A Computational Perspectives, 

Springer Science & Business Media, Jan 1, 2001 - Computers - 545 p. 

4. Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Concrete Mathematics. A Foundation for Computer 

Science, Second Edition, 1994 by Addision Wesley Publishing Company, ISBN 0-201-

55802-5 (англ.), ISBN 5-03-001793-3 (руски),  достъпна на 

http://progbook.ru/matematika/642-grehem-konkretnaya-matematika-osnovanie.html и 

https://notendur.hi.is/pgg/%28ebook-pdf%29%20-%20Mathematics%20-

%20Concrete%20Mathematics.pdf 

5. Василева М., Дискретни структури, Шумен, 2008 

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

задачи, УИ „Стопанство“, 2000г. 

7. Генри С. Уоррен, Глава 16. Формулы для простых чисел// Алгоритмические трюки 

для программистов. Hacker's Delight. — М.: «Вильямс», 2007. 288 с. — ISBN 0-201-

91465-4. 

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

9. С. Щраков, К. Йорджев, М. Тодорова, Ръководство за решаване на задачи по 

дискретна математика, Благоевград, ЮЗУ ''Н. Рилски'', 2005. 

10. http://www.wolfram.com/mathematica/ 

11. http://www.math10.com/bg/algebra/visha-matematika.html 

12. http://fmi.wikidot.com/anal124 

13. https://sites.google.com/site/elektronniresursi/matematika 

Допълнителна: 

1. Д. Кнут, “Искуство программирования”, Мир, Москва, 1977. 

2. Маринов М. Л. (2008) Матрично смятане с Mathematica. Издателство на НБУ, С. 

3. Shingareva I., Carlos Lizarraga-Celaya, Maple and Mathematica, Springer, 2007 

4. https://www.dmoz.org/Science/Math/Software 

5. http://www.wolfram.com 

6. http://inf-server.inf.uth.gr/~akritas/articles/Akritas_Book_Russian.pdf 

7. http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/intalg.pdf 

8. https://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Mathematics_Extensions/Set_Theory_and_Infi

nite_Processes 

9. http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos433/mathcs.pdf 

10. http://web.cecs.pdx.edu/~jhein/books/StudentStudyGuide.pdf, 

http://samples.jbpub.com/9780763772062/Revised_SSG.pdf 

 

 

  

https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Crandall%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carl+Pomerance%22
https://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Computers%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://progbook.ru/matematika/642-grehem-konkretnaya-matematika-osnovanie.html
https://notendur.hi.is/pgg/%28ebook-pdf%29%20-%20Mathematics%20-%20Concrete%20Mathematics.pdf
https://notendur.hi.is/pgg/%28ebook-pdf%29%20-%20Mathematics%20-%20Concrete%20Mathematics.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0201914654
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0201914654
http://www.wolfram.com/mathematica/
http://www.math10.com/bg/algebra/visha-matematika.html
http://fmi.wikidot.com/anal124
https://sites.google.com/site/elektronniresursi/matematika
https://www.dmoz.org/Science/Math/Software
http://www.wolfram.com/
http://inf-server.inf.uth.gr/~akritas/articles/Akritas_Book_Russian.pdf
http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/intalg.pdf
https://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Mathematics_Extensions/Set_Theory_and_Infinite_Processes
https://en.wikibooks.org/wiki/High_School_Mathematics_Extensions/Set_Theory_and_Infinite_Processes
http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr10/cos433/mathcs.pdf
http://web.cecs.pdx.edu/~jhein/books/StudentStudyGuide.pdf
http://samples.jbpub.com/9780763772062/Revised_SSG.pdf
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МАТЕМАТИЧЕСКА ЛОГИКА 

 

Семестър: 2 

Вид на курса: лекции 

Часове (седмично)/ЛС/: 2 часа лекции седмично/ +1часа сем.упражнения 

Брой кредити: 5 кредита 

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

специалност "Информатика" 

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: 

Основна литература 

1. Введенеие в математическиую  логику, Е. Менделсон, "Наука", Москва 1976  

2. Сказки по логика, С.Паеи и колектив, УИ "Кл.Ожридеки", София 1990  

3. Приицесса или тигр?, Р. Смаллиан, "Мир", Москва 1985  

Допълнителна литература 

1. A concept of logic, Seventh edition. Hurley, Springer, 2009, 

http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_mathematic/  

2. Set Theory and Logic, Robert Roth Stoll,  Springer 2009  

3. Applied Computer Science, Shane Torbert, 2011  

4. Concise Guide to Computation Theory, Akira Maruoka, 2011-  

5. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, George Pólya, 2008  

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 
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ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

Семестър: 2 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

Часове (общо) : лекции - 30 ч, лаб. упр. - 30 ч.  

Брой кредити: 8,0 

Катедра: Информатика, ПМФ, УК1, ул. “Иван Михайлов” No 66, тел. 073 8889132 

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 езикът C++, съвременен език с много възможности.   

Курсът е базов за специалността информатика 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-информатик. Извън аудиторната заетост по дисциплината включва работа в 

библиотека и с компютър и една курсова задача.  

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

 Студентите 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, 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. 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 работи и една курсова. Обучението по дисциплината завършва с 

писмен изпит върху учебния материал. 
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Записване за обучение по дисциплината:  не е необходимо (задължителен курс) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

А). Основна 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. Тодорова, Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. София, 

Сиела, 2011. 

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

Б)  Допълнителна литература: 

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

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. 

 

 

ЧУЖД ЕЗИК 2 

 

Семестър: 2 

Вид на курса: семинарни упражнения 

Часове (седмично)/ЗС/ЛС: 2 часа седмично/ ЛС 

Брой кредити: 2,5 кредита 

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

специалност "Информатика" –Образователна квалификационна степен "Бакалавър" 
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Описание на дисциплината: Дисциплината "Английски език запознава студентите от 

специалност "Информатика" 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. Soars, John & Liz, New Headway Elementary - fourth edition, Oxford University Press,  

2011  

2. Soars, John & Liz, New Headway Pre-Intermediate - fourth edition, Oxford University Press, 

2012  

3. Raymond Murphy, English Grammar in Use, fourth edition with answers, Cambridge 

University Press, 2012  

4. Дончева, Лилия , Английски глаголни времена, Skyprint, 2009  

5. Ранкова, М., Иванова, Ц., Английска граматика, Наука и изкуство, София, 2010  

6. Carter, R., McCarty, M., Mark, G., O’Keeffe, A., English Grammar Today: An A-Z of Spoken 

and Written Grammar, Cambridge University Press, 2011  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

 

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции/ упражнения 

Часове(седмичноЛС/УС): 4 часа лекции/ 4 часа упражнения седмично 

Брой кредити: 9 кредита 

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

специалност Информатика  - ОКС Бакалавър. 
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Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да запознае студентите с 

математическите основи, заложени в принципите на компютърната наука както по 

отношение на основите на изчислителната техника и цифровото (дискретно) моделиране, 

така и по отношение на езиците за програмиране и техните транслатори, алгоритми и 

основни принципи при съставянето на добър и ефективен софтуер. 

Цел на дисциплината: 

Придобиване на необходимите за всеки компютърен специалист познания и умения, 

свързани с такива фундаментални абстракции като формални езици и граматики, йерархия 

на Чомски, крайни автомати, магазинни (стекови) автомати, машини на Тюринг и машини 

на Пост и т.н.  От булевата алгебра особено внимание е отделено на критерии за пълнота на 

двоичните функции и тяхната минимизация 

Педагогически метод: Лекции онагледени с учебни табла, слайдове, презентации и 

семинарни упражнения. Основно се набляга на решаването на задачи 

Предварителни изисквания: Основни познания по математика. 

Метод на оценяване: Писмен изпит и събеседване, след приключване на лекционния курс. 

По време на обучението се провеждат междинни тестове, оценките от които участват в 

формиране на крайната оценка.. 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Й. Денев, С. Щраков “Дискретна математика.” ЮЗУ Благоевград, 1995. 

2. К. Йорджев, М. Тодорова, С. Щраков “Ръководство за решаване на задачи по 

дискретна математика” ЮЗУ Благоевград, 2004 

3. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович “Дискретна математика.”София, Наука и изкуство, 

1984. 

4. Р. Павлов “Математическа лингвистика.” София, Народна просвета, 1982. 

5. К. Йорджев, Побитови операции, графи и комбинаторни приложения. ЮЗУ „Н. 

Рилски“, ISBN 978-954-680-961-2, 2014 

6. K. Yordzhev, Bitwise Operations and Combinatorial Applications. LAMBERT Academic 

Publishing, 2019, ISBN: 978-613-9-44356-7, https://www.lap-

publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-613-9-44356-7/bitwise-operations-and-

combinatorial-applications  

7. K. Yordzhev, Sudoku, S-permutation matrices and bipartite graphs. LAMBERT Academic 

Publishing, 2016, ISBN: 978-3-659-97472-4, https://www.lap-

publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-97472-4/sudoku,-s-permutation-matrices-

and-bipartite-graphs  

8. Т. Фудзисава, Т. Касами “Математика для радиоинженеров. Теория дискретных 

структур.”  Москва, Радио и связь, 1984. 

9. А. Ахо, Дж. Ульман “Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции” 

Москва, Мир, 1978. 

10. С. Гинсбург “Математическая теория контекстно-свободных языков” Москва, Мир, 

1970. 

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-613-9-44356-7/bitwise-operations-and-combinatorial-applications
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-613-9-44356-7/bitwise-operations-and-combinatorial-applications
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/es/book/978-613-9-44356-7/bitwise-operations-and-combinatorial-applications
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-97472-4/sudoku,-s-permutation-matrices-and-bipartite-graphs
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-97472-4/sudoku,-s-permutation-matrices-and-bipartite-graphs
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-97472-4/sudoku,-s-permutation-matrices-and-bipartite-graphs
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ПРОГРАМИРАНЕ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции, лабораторни и семинарни упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 3 ч, семинарни упр.-1 ч., лаб. упр. - 1 ч. 

Брой кредити: 5,5 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: Програмиране и структури от данни е основен курс за 

студентите от II курс (трети семестър) от специалност Информатика. Основната цел на 

курса е да се овладеят средствата и методите на езика C++, свързани с моделиране на 

различни типове структури от данни. Разглеждат се основни алгоритми – сортиране и 

търсене и рекурсията като метод за програмиране. Изучават се линейни структури от данни 

и двоични дървета. Засегнати са и основни техники на програмирането на С++ като 

разделяне на програмата на модули, разделно компилиране и организиране на проекти. 

Естествено продължение е на курса Обектно-ориентирано програмиране, който се чете 

във II семестър. 

Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и 

бази от данни. Студентите трябва да се слушали следните дисциплини: Увод в 

програмирането и Обектно-ориентирано програмиране. 

Като базов курс за специалност информатика, той е необходим за по-пълното 

усвояване на много други дисциплини, включени в учебния план. Доброто овладяване на 

предлагания материал е от съществено значение при определяне на квалификацията на 

бъдещия специалист-информатик. 

Извън аудиторната заетост по дисциплината включва работа в библиотека и с 

компютър и една курсова задача. Материално-техническата база на ЮЗУ „Н. Рилски” е 

достатъчна за решаването на всички задачи в извън аудиторната дейност на студентите. 

 

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

резултати: 

 Студентите 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 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. 
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Методи на обучение: Лекции, онагледени с 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 С++. 

Предварителни условия: Студентите трябва да притежават основни познания по 

програмиране и ООП. 

Оценяване: Текущият контрол се осъществява по време на семинарните и 

лабораторни занятия през семестъра чрез контролни работи и една курсова задача.   

Оценката от текущия контрол се формира съгласно формулата: 

ТК=(а+кр+кз)/3, 

където: 

а е мнението на асистента, формирано на база активността на студента по време на 

лабораторните упражнения и неговото неформално присъствие; 

кр е средна оценка от контролни работи през семестъра. 

кз е оценка от курсовите задачи. 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал.  

Писмения изпит се състои от теория.   

Студентите получили оценка ТК>=5.50 от текущ контрол се освобождават от изпит, 

като тази оценка се признава на окончателна оценка. 

Окончателната оценка се дава по формулата: 

ОО=(ПИ+ТК)/2. 

Съгласно закона за висше образование в България всички оценки са по шестобалната 

система. 

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

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

1. Кай Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000. 

2. Николай Киров, Сборник от учебни материали по Програмиране и структури от 

данни, Деметра, София, 2004. 

3. Магдалина Тодорова, Програмиране на С++ (част втора), Сиела, София, 2002. 

4. Лендерт Амерал, Алгоритми и структури от данни в С++, ИК "Софтех", 2001. 

5. Бьорн Строустроп, Програмният език С++. Специално издание. Том 1 и 2, ИК  

"Инфодар", София, 2001.  

6. Иван Плачков Ръководство по програмни езици. УниСофт-Пловдив, 2000. 

7. Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in 

C++, Wiley, 2004. 

8. Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in 

C++, Wiley, Second edition, 2011.  
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ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции и упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина в учебния план за образователно-квалификационната степен на 

обучение “Бакалавър” на специалността “информатика” 

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 

математическато 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. 

Предварителни условия: 

За курса е необходимо предварителното преминаване на “Математически анализ- I и ІІ“. 

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: 
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1. Differential Equations, 2008, http://www.sosmath.com/diffeq/diffeq.html (наш превод - в 

ЮЗУ -2011 г) 

2. Попиванов П, П.Китанов Обикновени диференциални уравнения. ЮЗУ   Благоевград, 

2000. 

3. Борисов А, Ил.Гюдженов. Математика, част 3. Елементи на интегралното смятане. 

Елементи на обикновените диференциални уравнения.Б-д .2003г  

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

5. Живков А, Е. Хорозов, О. Христов http://debian.fmi.uni-

sofia.bg/~horozov/DifferentialEquations/book.pdf (Х.2007- 2008)  

6.  http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/ode/theme1/theory.asp   2013.  

7. Ordinary Differential Equation http://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf  

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

уравнения. ЮЗУ, Благоевград, 1992г. (учебник и ръководство на Д.Байнов от ПУ се намира 

в ЮЗУ библиотеката в голям брой екземпляри).  

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

10. Эльсгольц. Л.Дифференциальные уравнения и вариационное вычисление. М. 2000.  

11. Дорозов, А. Т.Драгунов. Визуализация и анализ инвериантных множеств динамических 

систем. Москва, 2003г.  

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

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

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

15. Методическо ръководство за решаване на задачи за решаване на задачи по математика, 

ч. 4, Техника, София, 1975г.- файловете от ръководството са достъпни за студентите в зала  

1-115) (+ Актуални е-ресурси ( с класически книги по ОДУ и сайтове Интернет, 

диференциални уравнения –курс от УНСС - в РС –зала 1-115 и др.).  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ 

 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 

Часове (седмично): 3 часа лекции седмично+1 часа семинарни занятия седмично/ ЗС 

Брой кредити: 5 кредита 

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

специалност Информатика 

Описание на дисциплината: 

http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/ode/theme1/theory.asp%20%20%20%20%202013
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Курса запознава студентите със съвременните компютърни системи, техния програмен и 

функционален модел, представянето на информацията в компютъра, организацията и 

видовете памети (главна, оперативна, постоянна, външна и т.н.), система за прекъсвания, 

особености и технологични решения, конвейерна обработка на информацията, режими на 

работа, системни шини (видове и структури). Изучават се и съвременни компютърни 

архитектури (RISC, паралелни и многопроцесорни компютърни системи). 

Цел на дисциплината: 

Да се даде систематичен поглед върху архитектурата на съвременните компютърни системи, 

да се формира теоретична и практическа основа за по-добро разбиране на концепцията на 

работа на компютрите, да се придобият умения при програмирането на асемблер. 

Методи на обучение: лекции, практически упражнения, беседи 

Предварителни условия: 

Познаване на математика в рамките на средния курс на обучение. 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: Основна 

1. Hennessy John L. and David A. Patterson, Computer Architecture, Fifth Edition: A 

Quantitative Approach (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design) (5th 

Edition), 2011.  

2. Боровска Пламенка, Компютърни системи, второ преработено издание, Сиела, София,  

2007  

3. Брадли, Д. “Програмиране на асемблер за персонален компютър IBM/PC” Техника, 

София, 1989  

4. Иванов Р. “Архитектура и системно програмиране за Pentium базирани компютри”, 

Габрово, 1998.  

5. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Architecture: A Quantitative Approach (3rd ed.). 

Morgan Kaufmann Publishers, 1996.  

6. Боровски Б., Боровска П., Архитектура на ЕИМ и микрокомпютри, Техника, 1992.  

7. Горслайн Дж., Фамилия ИНТЕЛ, Техника, 1990.  

8. Въчовски И., Наръчник по 32-разредни микропроцесори.  

9. Скот Мюлер, Компютърна енциклопедия, Част 1, 2, 3, СофтПрес 2002 г.  

10. Бари Прес, Компютърна библия I и II част, АлексСофт,1998 г.  

11. ШиндлерД., Компютърни мрежи, СофтПрес, 2003 г.  

12. Людмила Иванова, Въведение в PC, изд. БАН, 2007 г.  

Допълнителна 

1. Wikipedia.ORG - Internet енциклопедия.  

2. 3DNow: Technology Manual  

3. S. Bondeli, Divide and conquer: A parallel algorithm for the solution of a tridiagonal linear 

system of equations, Parallel Computing, 1991  
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4. Intel Corp. Intel Pentium 4 and Intel Xeon Processor Optimization Manual 2001  

5. David Culler, Parallel Computer Architecture: A hardware software Approach, Morgan 

Kaufmann, 1998  

6. Брайант Рэндал Э., Дэвид О'Халларон , Компьютерные системы: архитектура и 

программирование Computer Systems: A Programmer's Perspective, Издательство: БХВ-

Петербург, ISBN 5-94157-433-9, 0-13-034074-X; 2005.  

7. file://localhost/D:/My%20Doc/KA/Engl_KA/KA_master_engl/From%20one%20to%20another 

%20number%20system%20-%20CodeProject.mht  

 

 

ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност „Информатика”, 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. С. Додунеков, К. Чакърян. Задачи по теория на числата, Регалия, 1999.  

2. Записки ( www.moi.math.bas.bg/~peter).  

3. T. Andreescu, D. Andrica, Number Theory, Birkhauser, 2009  

Съкращения: 

http://www.moi.math.bas.bg/~peter
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ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 3 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции/ упражнения 

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

Брой кредити 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, ОКС Бакалавър 

Описание на дисциплината: 

Курсът по комплексен анализ включва основни въпроси от класическата теория на 

аналитичните функции като: холоморфни функции – уравнения на Коши-Риман; степенни 

редове; интегрална теория на Коши; развитие на холоморфните функции в редове на Тейлър 

и Лоран; теорема за резидуумите и приложения; цели и мероморфни функции – теореми на 

Вайерщрас и на Митаг-Лефер. 

Слушателите на круса по комплексен анализ трябва да са преминали курсовете по реален 

анализ. Те трябва да са овладели основните резултати от теорията на функциите на една и 

няколко променливи, теорията на редовете и теорията на интегрирането в обем до интеграл 

по крива. 

Цел на дисциплината: Дисциплината представлява увод в класическия комплексен анализ. 

Основната цел е да представи някои основни теми от теория на холоморфните функции на 

една променлива, както и някои от приложенията им. 

Методи на обучение: беседи, дискусии, самостоятелна работа, анализ на използуваните 

методи  

Предварителни условия: Математически анализ 1, Математически анализ 2, Аналитична 

геометрия 

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: А.Основна 

1. Т Аргирова., Теория на аналитичните функции, С. Наука и изкусво, 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 на английски/  

4. Маркушевич А. И., Маркушевич Л.И., Въведение в теорию аналитических функции, М.,  

1977  

Допълнителна литератута 

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

Наука и изкуство, 1986 /трето издание/  

2. Аргирова Т., Генчев Т., Дробно – линейна функция, С., Наука и изкуство, 1971  

3. Бояджиев, П., Хаджийски, В., Комплексен анализ ръководство, Университетско 
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издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2004.  

ДИСКРЕТНИ ФУНКЦИИ 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции/упражнения 

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

Брой кредити: 5 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Педагогика на обучението по 

математика и информатика" и “Информатика” 

Описание на дисциплината: Изучават се основни раздели от: 

- функционални построения в к-значната логика  

- съществената и силно съществената зависимост на функциите от к-значната логика от 

техните аргументи  

- сложността за реализация на двоични функции  

- Логически методи на анализ и синтез на схеми. 

Методи на обучение: 

В лекционните часове се разискват възлови проблеми. Разискванията се детайлизират  

в часовете за упражнения. В тези часове студентите докладват и за проучени и получени от 

тях резултати, чрез самостоятелна работа.  

Предварителни условия: Необходими са познания по математическа логика.  

Оценяване: реферат или писмен изпит и събеседване. Семестриалната оценка зависи и от 

участието на студентите по време на семестъра.  

Записване за обучение по дисциплината: с молба в учебен отдел или в катедрата. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

Литература: 

1. Яблонский С.В., Функциональные построения в к-значной логике. Труды мат. института 

им. В.А. Стеклова, г. 51, 1958, 5-142. 

2. Чимев, К., Функции и графи. Благоевград, 1984, 1-199.  

3. Чимев, К., И. Гюдженов. Подфункции и мощност на някои класи функции. Благоевград,  

1991, 1-220.  

4. Чимев, К., Дискретни функции и подфункции, Благоевград, 1991, 1-258.  

5. Chimev, K., Iv. Mirchev. Separable and dominating sets of variables, Blagoevgrad, 1993, 1-  

131.  

6. Shtrakov, S. Dominating and annuling sets of variables for the functions. Blagoevgrad, 1987, 

1-180.  

7. Ямненко Р.Є. Дискретна математика, 2010, ISBN 978-966-529-232-6, 

http://probability.univ.kiev.ua/userfiles/yamnenko/manual_DM.pdf  

Съкращения: 
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ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

СПЕЦИАЛНИ МАТРИЦИ 

Семестър: 3 

Вид на курса: Лекции и упражнения 

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

Брой кредити: 5.0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираем курс от учебния план на специалността Информатика 

Описание на дисциплината: 

Изборният курс "Специални матрици” има за цел да запознае студентите с основни типове 

матрици, срещани в различни области на математиката и нейното приложение, 

с методи за свеждането им в каноничен вид, както и с някои нерешени проблеми от областта 

на матриците, какъвто е този с адамаровите матрици. Курсът задълбочава и разширява 

познанията на студентите, придобити в курса по линейна алгебра. Голяма част от така 

посочения материал се застъпва и като начален такъв за всички нематични специалности на 

ВУЗ-овете, правещи опити да използвуват съвременни методи за изследване с помощта на 

математиката и информатиката. Предлаганият курс от лекции отразява съвременното 

състояние на посочения по - горе материал и се изгражда на базата на понятието векторно 

пространство. 

Цел на дисциплината: Студентите трябва да усвоят и осмислят основните понятия, 

посочени в описаниието, както и успешно да ползват методите за пресмятането им. 

Методи на обучение: Лекции и упражнения  

Предварителни условия: От студентите се предполага добро познаване на курса по 

линейна алгебра или ЛААГ. 

Оценяване: Писмен изпит и курсова работа  

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 Литература 

Основна 

1. Борисов, А., Ил. Гюдженов, Ил. Димитрова, Линейна алгебра, ЮЗУ "Н Рилски'', 2009 

2.Денеке, К., К. Тодоров, Линейна алгебра, ЮЗУ "Н Рилски'', 1992  

3. Дочев, К., Д. Димитров, Линейна алгебра, София, 1973  

4. Мальцев, А. И., Основы линейной алгебры, Москва, 1970  

Допълнитеална  

1. Пароди, М., Локализация характеристических чисеч матриц, Москва, 1960  

2. Hedayat, A., W. D. Wallis, Hadamard Matrices and their applications,  

Annals of Statistics, 6(1978), No 6, 1184-1238 

Съкращения: 

ЗС – зимен семестър; ЛС – летен семестър 
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УВОД В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Семестър: 3 семестър 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, 1 часа лабораторни упражнения. 

Брой кредити: 5 кредита 

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

специалност Информатика 

Описание на дисциплината: 

В курса се изучават основни понятия като информация, данни, знания, инфор-мационна 

система, видове бизнес информационни системи, хардуерни и софтуерни компоненти на 

ИС, телекомуникации и уеб базирани ИС. Дискутират се проблеми свързани с кариерната 

реализация в ИТ сектора, правни и етични проблеми. 

Цел на дисциплината: 

Студентите да придобият основни знания в областта информационните технологии и ИТ. 

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения, разбота по проект 

Предварителни условия: Няма (уводен курс). 

Оценяване: 

• Текущ контрол - 50% от оценката 

• писмен изпит - 50% 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: 

Основна 

1. Ralph M. Stair, George W. Reynolds, Fundamentals of Information Systems, Sixth Edi-tion, 

2012 Course Technology, Cengage Learning 

Допълнителна 

1. BRIAN K. WILLIAMS,| STACEY C. SAWYER, Using Information Technology. A 

Practical Introduction to Computers & Communications, McGraw-Hill, 2011 

On-line ресурси 

URL http://www.e-learning.swu.bg 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ООП ПРИЛОЖЕНИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ШАБЛОНИ 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: В рамките на курса студентите ще бъдат запознати с 

различните типове шаблони за проектиране и възможностите им за многократно използване 

при разработване на обектно-ориентирани приложения. Следвайки класическата таксономия 

се разглеждат както обектно-ориентираните шаблони (GoF design patterns), така и 

архитектурни шаблони. GoF шаблоните са групирани в три основни групи - градивни, 

структурни и поведенчески. В курса се разглеждат и някои от т.нар. анти-шаблони, като за 

всеки един от тях се прави строг анализ на неговите слабости. 

Цел на дисциплината: Курсът има за цел да разшири обичайната подготовка на 

програмисти със специализирана подготовка в областта на прилагането на шаблони за 

проектиране. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Необходими са познания по обектно-ориетирано програмиране. 

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. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides, Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, 1994 

2. Eddie Burris, Programming in the Large with Design Patterns, Pretty Print Press, 2012 

3. Tony Bevis, C# Design Pattern Essentials, Ability First Limited, 2012 

4. Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2003 

5. Cay Horstmann, Object-Oriented Design and Patterns, Wiley, 2006 

6. Eric Freeman, Bert Bates, Kathy Sierra and Elisabeth Robson, Head First Design Patterns, 

O’Reilly, 2004 

Tony Bevis, Java Design Pattern Essentials - Second Edition, Ability First Limited, 2012 
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ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ 

Семестър: 3 

Вид на курса: лекции 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: В курса се разглежда ролята на QA в процеса на разработване 

на софтуер. Курсът обхваща основните идеи, гледища и главни тенденции относно 

концепцията за качеството при разработка и поддръжка на софтуер; както и определение на 

качеството на софтуерния продукт съгласно различни стандарти. Разглеждат се различни 

методи за тестване на софтуер – White Boxes, Black Boxes, Gray Boxes. В курса се 

разглеждат принципите, етапите и видовете тестване на софтуерните продукти. Разглеждат 

се различни инструменти за автоматизиране на тестването – тестване на потребителски 

интерфейс и тестване на модули (API) както и платформи за Bug tracking, изготвяне на план 

за тестване и документиране на проведените тестове. В курса се засягат и теми като 

използване на метрики за качество на софтуерния продукт, остойностяване на качеството на 

софтуерния продукт; статистически и вероятностни методи и подходи за оценка на 

качеството на софтуерния продукт.  

Цел на дисциплината: Курсът има за цел да разшири подготовката на студенти от 

специалност „Информатика“ в областта на качествения контрол на софтуерните продукти. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Познания по компютърни архитектури, дискретна математика, 

мрежова и системна администрация, програмиране, компютърни мрежи и комуникации. 

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. Иванов М.П., И. Момчев, Принципи и проблеми на многокритериалната оценка на 

качеството на софтуерния продукт, сп.”Автоматика и информатика”, 2006 

2. Мартин Иванов, Принципи и перспективи за оценка на качеството на софтуерните 

продукти (http://eprints.nbu.bg/505/1/PRINCIPLES_AND_PERSPECTIVES.pdf) 

3. ISO, International Organization for Standardization, "ISO 9126-1:2001, Software 

engineering – Product quality, Part 1: Quality model", 2001. 

4. Stephen Kan H. , Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd Edition, 

AddisonWesley Professional., 2002. 

5. J. Kuruvilla, JIRA 5.x Development Cookbook, Packt Publishing, 2013 

6. Elfriede Dustin, Jeff Rashka, John Paul, Automated Software Testing: Introduction, 

Management, and Performance,  Addison-Wesley Professional, 1999 

7. James D. McCaffrey, Software Testing: Fundamental Principles and Essential Knowledge, 

2009 

8. Patrik Berander, Software quality attribute and trade-offs, Editors: Lars Lundberg, Michael 
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9. Mattsson, Claes Wohlin, Blekinge Institute of Technology , June 2005 

Dick S., A. Kandel, Computational Intelligence In Software Quality Assurance, Series in Machine 

Perception and Artificial Intelligence - Vol. 63, 2005. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В XML 

Семестър: 3 

Вид на курса: Лекции и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Дисциплината запознава студентите с основите на езикът 

XML и включва теми, като: въведение в езика XML, предимства при представяне на 

данните чрез XML; добре оформени XML документи; използване на пространства от имена 

в XML; валидиране на XML документи чрез DTD; валидиране на XML документи чрез 

схеми; създаване на XML схеми; XML езиците за схеми Relax NG и Schematron; извличане 

на данни от XML документи, използване на DOM; преглед на езика xPath; запознаване с 

езика XSLT, основни елементи; преизползване на код в XSLT, Built-In шаблони и правила; 

запознаване с езика xQuery; допълнителни функции на езика xQuery; XML и бази от данни; 

възможности за работа на системите за управление на бази от данни с XML; 

Цел на дисциплината: Студентите да придобият задълбочени познания свързани с 

основите на езика XML и свързаните с него технологии. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни упражнения 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по информационни системи и 

технологии. 

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: 

1. Joe Fawcett, Liam R.E. Quin, Danny Ayers. Beginning XML, Fifth Edition. John Wiley & 

Sons, Inc. 2012. 

2. Elliotte Rusty Harold. XML 1.1 Bible, 3rd Edition. Wiley Publishing, Inc. 2004.   

3. Dorothy J. Hoskins. XML and InDesign, First Edition. O’Reilly Media, Inc. 2013.  

4. Aaron Skonnard, Martin Gudgin. Essential XML Quick Reference: a Programmer’s 

Reference to XML, XPath, XSLT, XML Schema, SOAP, and More. Pearson Education, 

Inc. 2002.  

5. Doug Tidwell. XSLT, Second Edition. O’Reilly Media, Inc. 2008. 

6. Priscilla Walmsley. XQuery, First Edition. Priscilla Walmsley. 2007. 

Съкращения: ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 
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МАТЕМАТИЧЕСКО ОПТИМИРАНЕ 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции и упражнения 

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

Брой кредити: 8 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност Информатика 

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, 

двойнственост 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 

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

издателство “Климент Охридски”, София, 1989. 

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

Университетско издателство “Климент Охридски”, София, 1989. 

3. М. Славкова – „Математически методи за оптимизация“, София, 2000. 

4. М. Славкова, З. Ценова – „Сборник от задачи по количествени методи и статистика“, 

ТУ-София, 2011. 

5. Ст. Стефанов – “Количествени методи в управлението”, 2003. 

Допълнителна 



 Информационен пакет спец. ИНФОРМАТИКА 2021 

31 
 

6. Suresh Chandra, Jayadeva Aparna Mehra – “Numerical Optimization with Applications”, 

Narosa Publishing House, New Delhi, 2013. 

7. Andrew R. Conn, Katya Scheinberg, Luis N. Vicente – “Introduction to Derivative-Free 

Optimization”, SIAM, Philadelphia, PA, USA, 2009. 

8. Griva, S. G. Nash. A. Sofer – “Linear and Nonlinear Optimization”, 2-nd. ed., SIAM, 

Philadelphia, 2009. 

9. S. M. Stefanov – “Separable Programming. Theory and Methods”, 4-th ed., Springer, 

Dordrecht-Boston-London, 2016. 

10. Hamdy A. Taha – „Operations Research. An Introduction”, 10-th ed., Pearson, USA, 2017. 

11. William F. Trench – “The Method of Lagrange Multipliers”, Trinity University, San Antonio, 

Texas, USA, 2013 (also available online). 

Съкращения:  

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър  

 

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 7,0 кредита  

Статут на дисциплината в учебния план: Базова (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 дисциплините „Компютърни 

архитектури”, „Увод в програмирането”.  

Оценяване:  

 контролни работи - 30% от оценката  

 писмен изпит-тест 70% от оценката  
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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.  

 

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ С MS EXCEL И VBA 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 1 час лекции, лаб. упр. 2 ч.  

Брой кредити: 4 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

Описание на дисциплината: Курсът е разработен като въведение в обработката на данни с 

използване на възможностите на MS Excel и разработката на цялостни интегрирани в MS 

Excel приложения с програмиране с VBA. Разглеждат се теми, свързани преди всичко с 

разширените възможности за обработка и анализ на данни в MS Excel. Разглеждат се също 

така и възможностите за разширяване на функционалността на MS Excel с използване на 

VBA. Студентите се запознават с богатите функционални възможности на MS Excel, които 

са предпоставка за решаване на широк кръг от задачи, свързани с обработката и анализа на 

бизнес данни с минимално или никакво програмиране. 

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва курсова задача, работа в библиотека и 

с компютър. 

Цел на дисциплината: 

В резултат на курса студентите ще: 

1. Знаят: Възможностите на една от модерните офис системи за обработка и анализ на 

таблична информация. 

2. Могат: Да проектират и реализират обработка и анализ на данни с MS Excel и 

VBA. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Бази от 

данни” и “Програмиране в Интернет”. 

Оценяване: 

 курсова работа- 50% от оценката 

 писмен изпит-тест 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% 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  
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Литература: 

1. Parsons, D. Oja, R. Ageloff, P. Carey, New Perspectives on Microsoft Excel 2013, 

Comprehensive, Course Technology Cengage Learning, 2013 

2. Walkenbach, John, Excel® 2013 Power Programming with VBA, John Wiley & Sons, Inc, 

2013 

 

ПРОГРАМИРАНЕ С .NET FRAMEWORK 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 4 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване .NET 

Framework. Основните теми в курса са архитектура на .NET Framework, CLR, CTS, ламбда 

изрази, достъп до данни – EF/LINQ, работа с XML, създаване на графичен потребителски 

интерфейс с Windows Forms. Ще бъде обърнато внимание и на някои по-сложни концепции 

като reflection, асинхронно програмиране. 

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания и практически умения за 

използване на .NET езиците при разработване на специфичен софтуер. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране със С++ или Java, Операционни системи 

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. Светлин Наков и Веселин Колев, Въведение в програмирането със C#, Фабер, 2011, 

ISBN: 978-954-400-527-6 

2. Eric Gunnerson and Nick Wienholt, A programmer's Guide to C# 5.0, APress, 2012 

3. Daniel Solis, Illustrated C# 2012, 2nd.Edition. APress, 2012 

4. Thuan Thai and Hoang Lam, .NET Framework Essentials, 2nd Edition, O`Reilly, 2002, 

ISBN 0-596-00302-1  

5. Jeff Prosise, Programming Microsoft .NET (core reference), Microsoft Press, 2002, ISBN 

0-7356-1376-1    

6. Jesse Liberty, Programming C#, 2nd Edition, O`Reilly, 2001, ISBN 0-596-00117-7    

7. Fergal Grimes, Microsoft .NET for Programmers, Manning Publications, 2002, ISBN 1-

930110-19-7    

8. Jesse Liberty, Programming C#, 2nd Edition, O'Reilly & Associates, Inc., 2002, 648 pages, 

ISBN: 0596003099  
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9. Microsoft Developers Network. https://msdn.microsoft.com/bg-bg 

ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции, семинарни упражнения 

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

Брой кредити: 4.0 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Информатика” 

Описание на дисциплината: 

Курсът по Теория на графите разглежда въпроси от теория на графите и дискретното 

оптимиране. Разглеждат се редица алгоритми свързани с намирането на структурни и 

числови характеристики на графови обекти. Разгледана е също така задачата на линейното 

оптимиране, принципи за дуалност и някои класове оптимизационни задачи. Въпреки, че в 

общия случай ефикасността на алгоритмите е от голямо знаение, 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. 

Цел на дисциплината: 

Курсът по Теория на графите има за цел студентите да получат основни знания и умения за 

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

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

Предварителни условия: Полезни са предварителни знания по програмиране и структури 

от данни, оптимиране, приложна математика и др.  

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

разиване на въпроси от конспект, предоставен на студентите. 

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: 

Задължителна литература: 

1. Ив.Мирчев, "Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи", Благоевград, 2001 г.  

2. Ив.Мирчев, "Математическо онтимиране", Благоевград, 2000 г.  

3. Minieka, Е., Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Marcel Dekker, Inc., New 

York and Basel, 1978 (Майника, 3. Алгоритми оптимизации на сетях и графах, М., "Мир",  

1981).  

Допълнителна литература:  

1. Keijo Ruohonen. GRAPH THEORY. math.tut.fi/~ruohonen/GT_English.pdf, 2008  

2. Ronald Gould. Graph Theory (Dover Books on Mathematics. 2012. US Cafifornia.  
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3. Lih-Hsing Hsu , Cheng-Kuan Lin, Graph Theory and Interconnection Networks. 1420044818, 

2008,  

4. Team DDU.Christofides, N., Graph Theory. An Algorithmic approach, Academic Press lnc  

(London) Ltd. 1975, 1977 (Крисгофидес, И. Теория графов. Алгоритмический подход, М., 

"Мир", 1978 ).  

5. Swamy, М., К. Thulasirman, Graphs, Networks and Algorithms, John Wiley & Sons, 1981  

(Сваами M., K. Тхуласирман. Графм, сети и алгоритми, М., "Мир", 1984).  

Съкращения: ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър  

 

УВОД В LATEX-2Ε 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции / лабораторни упражнения 

Часове (седмичноЛС/СУ:  2 часа лекции/ 1 час упражнения) 

Брой кредити  4  кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Изборна дисциплина 

Описание на дисциплината: 

Изучават се основни раздели от: 

• Скриптови текстообработващи системи;  

• Стилове в LATEX 2e; 

• Обкържения в LATEX 2e; 

• Създаване на документи с LATEX 2e. 

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

авторитетни университети по света. 

Цел на дисциплината: Курсът има за цел да осигури знания и умения на студентите  за 

писане на математически и технически  текстове с висока естетическа  стойност, чрез 

LATEX 2e. 

Методи на обучение: В двата  лекционни часа се дава екстензивно теоретичния материал. 

Необходимо е на студентите да се осигурят средства за някои видове консумативи - 

около100 листа компютърна хартия, тонер за принтери.  

Предварителни условия: Необходими са основни познания  по Математика и 

Програмиране. 

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 текущия семестър 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 



 Информационен пакет спец. ИНФОРМАТИКА 2021 

36 
 

1. Leslie Lamport, A document Preparation System LATEX user's guide and reference 

manual, Addison-Wesley, 1998. 

2. 2Till 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,  

http://www.download.bg/?cls=program&id=446489, http://fmi.uni-sofia.bg/fmi/or/TeX/ 

 

КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 

Семестър: 4 

Вид на курса: Семинарни и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 4 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

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: 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: 
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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. Fazreil Amreen (2013) Instant GIMP Starter: Learn the basics of GIMP through practical 

examples, Packt Publishing  

10. Официален сайт на дисциплината „Компютърен дизайн на рекламни и печатни 

материали“, http://timetable.swu.bg/lecture/rkraleva/LetenSem/IzdSystem/izdSys.html 

11. SCRIBUS: Open Source Desktop Publishing, http://www.scribus.net/canvas/Scribus 

12. GIMP: GNU Image Manipulation Program, http://www.gimp.org/ 

13. INSCAPE: Open Source Scalable Vector Graphics Editor, http://inkscape.org/ 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър  

 

ПРОГРАМИРАНЕ С RUBY 

Семестър: 4 

Вид на курса: Семинарни и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 4 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Курсът е практическо въведение за работа със скриптовия 

обектно-ориентиран език за програмиране с отворен код Ruby. Той комбинира части от 

други езици за програмиране като Perl, Smalltalk, Eiffle, Ada и Lisp. Ruby e в основата на 

framework Ruby on Rails, който е един от съвременните езици за създаване на уеб 

приложения. В курса ще бъдат разгледани различни имплементации на Ruby, като IronRuby, 

Ruby on Rails, RubyMine. Ruby е считан за гъвкав език поради факта, че програмистите 

могат свободно да променят всяка една част от кодa.  

Цел на дисциплината: Целта на курса е запознаването на студентите с езика Ruby и 

начинът на използване на числови типове, масиви, методи, функции, класове, наследяване и 

метапрограмиране. По време на семинарните занятия ще бъдат разгледани множество 

примери, които трябва да бъдат практически реализирани от студентите по време на 

лабораторните занятия. 
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Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: За изучаване курса по Програмиране с Ruby е необходимо 

познания по дисциплините Увод в програмирането, Структури от данни и Обектно-

ориентирано програмиране. 

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, реферат и осреднената оценка от задачите решавани по време на 

лабораторните занятия. 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. Huw Collingbourne (2011) The book of Ruby. A Hands-on guide for the adventurous, No 

starch Press, San Francisco 

2. Paolo Perrotta (2014) Metaprogramming Ruby, 2nd Edition, O’Reilly 

3. Gregory T. Brown (2009) Ruby Best Practices, O’Reilly 

4. Adam Gamble, Cloves Carneiro Jr., Rida Al Barazi (2013) Beginning Rails 4, Third 

Edition, Apress 

5. David Copeland (2013) Build awesome command-line applications in Ruby 2. Control your 

computer, simplify your life, The Pragmatic Bookshelf, USA 

6. Sandi Metz (2013) Practical object-oriented design in Ruby, Addison-Wesley Press, USA 

7. Ophir Frieder, Gideon Frieder, David Grossman (2013) Computer science programming 

basics with Ruby, O’Reilly Publishing 

8. Carleton DiLeo (2019) Clean Ruby: A Guide to Crafting Better Code for Rubyists, Apress. 

9. David A. Black, Leo Joseph (2019) The Well-Grounded Rubyist, 3rd Edition, MANNING 

Shelter Island Press. 

10. Jay Gods (2018) Ruby Data Processing: Using Map, Reduce, and Select, Apress. 

11. Bala Paranj (2017) Test Driven Development in Ruby. A Practical Introduction to TDD 

Using Problem and Solution Domain Analysis, Apress. 

12. Malay Mandal (2017) Ruby Recipes. A Problem-Solution Approach, Apress. 

13. Peter Cooper (2016) Beginning Ruby, 3rd Edition, Apress. 

14. Alexander Dymo (2015) Ruby Performance Optimization. Why Ruby is Slow, and How to 

Fix It, The Pragmatic Programmers, LLC. 

15. Stefan Wintermeyer (2018) Learn Rails 5.2: Accelerated Web Development with Ruby on 

Rails, Apress. 

16. John S. Conery (2011) Explorations in Computing. An Introduction to Computer Science, 

CRC Press. 

17. Paolo Perrotta (2014) Metaprogramming Ruby 2. Program Like the Ruby Pros, The 

Pragmatic Programmers, LLC. 

Съкращения: 
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ЛС: летен семестър 

КОМБИНАТОРИКА, КОДИРАНЕ И КРИПТОГРАФИЯ 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции / семинарни упражнения 

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

Брой кредити 11 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: 

Обучението започва с въвеждане на основните понятия на теория на кодирането – кодове, 

коригиращи грешки, разстояние на Хеминг, параметри на кодове, еквивалентност на кодове. 

След това се изгражда 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. В частта за криптография се разглеждат класическите 

шифри и криптиране със секретен и с публичен ключ. 

Цел на дисциплината: 

Да се придобият знания за теоретичните основи и практическите приложения на теорията на 

кодирането и криптографията. Да се създадат умения за работа с (линейни) кодове над 

крайни полета, като се подчертаят алгебричните и комбинаторните им свойства. 

Методи на обучение: лекции, беседи, дискусии, практическа проверка на работата на 

разглежданите кодове върху примери. 

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

линейна алгебра. 

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

А. Основна 

1. Записки (www.moi.math.bas.bg/~peter).  

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

Б. Допълнителна  

3. Elbirt Adam J. Understanding and Applying Cryptography and Data Security, Auerbach 

Publications,2009 - 416 Page  

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

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

5. Peterson W., E. Weldon Jr., Error-correcting codes, Second edition, Cambridge (Mass), MIT 

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

6. Roberts Fred, Barry Tesman, Applied Combinatorics, Second Edition, 2009, Chapman and 

Hall/CRC - 848 Pages,  
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7. Stinson Douglas R. Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, 2005 by Chapman and 

Hall/CRC - 616 Pages  

8. Yehuda Lindell Introduction to Coding Theory Lecture Notes, Department of Computer 

Science, Bar-Ilan University, Israel, 2010  

9. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки, Москва, Мир, 1986.  

10. Fisher T.A. Coding and Cryptography, Michaelmas 2005, 

http://www.pancratz.org/notes/Coding.pdf  

11. Paar Christof, Jan Pelzl, Preneel Bart Understanding Cryptography. A Textbook for Students 

and Practitioners, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010  

Съкращения:  

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ИКОНОМИКАТА 

Семестър 4 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения. 

Часове (седмично) : 2 часа лекции и 1 часа упражнения/ ЛС1 

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на основни дефиниции и 

приложение на теория на матроидите. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият основни знания по правенето на модели в икономиката и 

прилагането й в решаването на реални практически задачи. 

Методи на обучение: лекции и упражнения. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математика. Желателни са 

знания по програмиране. 

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. Michael W. Carter, Camille C. Price, Ghaith Rabadi. Operations Research: A Practical 

Approach. CRC Press, 2019 

2. Лекции по теория на игрите 2012, www.gametheory.net  

3. Rob Kaas, Marc Goovaerts, Modern Actuarial Risk Theory Using R, 2008, Springer,  

4. Аласдър Смит. Математическо въведение в икономиката. Изд. „Кл. Охридски” 2000г. 

5. Кендеров П., Христов Г., Дончев А., Математическо оптимиране. София, Изд.  
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“Климент Охридски” 1989; 

6. Ковалев М.М., Дискритна оптимизация, Минск 1977 г. Издателство БГУ.  

7. Вейль. Г. Элементарная теория выпуклых многогранников. В кн. Матричые игры. М: 

Физматгиз, 1966.  

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

ТЕОРИЯ НА МАТРОИДИТЕ 

Семестър 4 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения. 

Часове (седмично) : 2 часа лекции и 1 часа упражнения/ ЛС1 

Брой кредити: 5.5 кредита  

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма се разглеждат основни въпроси от теория на матроидите. 

Курсът запознава студентите с основните понятия свързани с матроидите и комбинаторни 

екстремални задачи, където намират приложение. 

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият основни знания по теория на 

матроидите и прилагането й в решаването на реални практически задачи. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проект 

Предварителни условия: Изискват се познания математика. Желателни са знания по 

програмиране. 

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. М. М. Ковалев Матродьi в дискретной оптимизации. Минск 1987 

2. Ding-Zhu Du, Panos M. Pardalos, Zhao Zhang. Nonlinear combinatorial Optimization, Springer 

International Publishing, 2019 

3. D.J. Welsh. Matroid Theory, Oxford, 1976, 1996.  

4. М. М. Ковалев Матроды в дискретной оптимизации. Минск 1987.  

5. EUGENE L. LAWLER, Combinatorial Optimization: Networks and Matroids, 1976, Berkeley, 

USA  

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 
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ОТДЕЛИМИ МНОЖЕСТВА ОТ ПРОМЕНЛИВИ 

Семестър: 4 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 

Седмичен хорариум: 2 лекции + 1 сем. упр. 

Брой кредити: 5.5 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Изучаването на поведението на дискретни функции при 

заместване на някои от променливите им с константи, а така също и отъждествяването на 

променливи, е свързано с развитието на математическата кибернетика, теорията на 

автоматите, използва се при изучаване на рекурсивни функции, в някои методи за синтез на 

управляващи системи, при синтез на контактни схеми (метод на каскадите) и много други 

раздели на теоретичната и приложна информатика. 

В предложената дисциплина се разглеждат въпроси свързани с отделими множества от 

променливи на функции, чиято приложна интерпретация при синтеза на контактни схеми и 

автомати ги правят актуални и важни. Изучават се графите на функциите по отношение на 

отделимите им двойки от променливи. Голямо внимание е отделено на силно съществените 

и с-силно съществените променливи на функциите. 

Цел на дисциплината: Студентите да получат базови знания от Теорията на отделимите 

множества от променливи на функциите. Да могат да прилагат теоретичните знания в 

теория на графите на функциите по отношение на отделимите им двойки от променливи. 

Методи на обучение: лекции, упражнения, курсови работи и извън аудиторна заетост. 

Предварителни условия: Полезни са предварителни знания от графите и дискретните 

функции. 

Оценяване: Текущ контрол (четири домашни задания Д1, Д2, Д3, Д4; две контролни работи 

К1, К2 /курсова работа/) и оценка от писмен изпит. 

Окончателна оценка: ОО=0.05(Д1+Д2+Д3+Д4)+0.2(К1+К2)+0.4(Exam) 

Записване за обучение по дисциплината: подава се молба в учебен отдел в края на 

текущия трети семестър. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

А. Основна 

1. Чимев К. Н., Отделими множества от аргументи на функциите, Благоевград, 1982, 

1-206. 

2. Чимев К. Н., Функции и графи. Благоевград, 1983, 1-195. 

3.. Чимев К, Отделими множества от променливи на функциите, Благоевград, 2005. 

Б. Допълнителна; 

1. Chimev, K., Separable Sets of Arguments of Function, MTA Sz TAKI, Budapest, 180, 1986, 

1-173  

2. Chimev, K., Aslanski, Structural charakteristices of one class of Bolean Functions, 

Koezlemenyck, 31, 1984, 23-31.  

3. Чимев К. Н., И.Д. Гюдженов. Подфункции и мощност на някои класи функции, 
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Благоевград, 1987, 1-220.  

4. Shtrakov, Sl. Vl., Dominating and Annuling Sets of Variables for the functions, Blagoevgrad, 

1987, 1-180.  

5. Chimev K.N., Iv. Mirchev, Separable and Dominating Sets of Variables, Blagoevgrad, 1993, 

1-131.  

6. Shtrakov Sl. and Denecke K., Essential Variables and Separable Sets in Universal Algebra, 

2008  

7. Shtrakov Sl and Koppitz J., Finite symmetric functions with non-trivial arity gap, Serdica J. 

Computing 6 (2012), 419–436.  

 

ФУНКЦИОНАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 4,0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 

Описание на дисциплината: 

Курсът запознава студентите с характерните черти и теоретичните основи на 

функционалното програмиране. Изучават се основните конструкции на езиците за 

функционално програмиране и структурата на функционалните програми. Особено 

внимание се отделя на някои специфични въпроси като функция от по-висок ред, отложено 

оценяване и работа с безкрайни потоци и др. Представят се основните принципи на 

реализацията на езиците за функционално програмиране. Разглеждат се някои характерни 

приложения на тези езици. 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 Знаят: да проектират и реализират елементи от функционалното програмиране.  

 Могат: да използват широко разпространената и достъпна платформа Scheme.  

Методи на обучение: лекция, семинар, дискусия, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Програмиране 

и структури от данни”  

Оценяване:  

 текущ контрол- 30% от оценката  

 семестриален изпит-тест 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: 
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1. R. Kent Dybvig / The Scheme Programming Language, Fourth Edition Copyright © 2009 The 

MIT Press. Electronically reproduced by permission. Illustrations © 2009 Jean-Pierre Hébert 

ISBN 978-0-262-51298-5 / LOC QA76.73.S34D93 

2. Абелсън, Х., Дж. Сасмън Структура и интерпретация на компютърни програми. София, 

СОФТЕХ, 1994 

3. Тодорова , М. Езици за функционално и логическо програмиране, първа част: 

функционално програмиране, София, СИЕЛА, 2004 

4. Eisenberg, M. Programming in Scheme, MIT Press, 1990 

5. Springer, G., D. Friedman. Scheme and the Art of Programming, MIT Press, 1989 

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, семинарни и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 8 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина 

Описание на дисциплината: 

Обучението по дисциплина включва изучаване на основните числени методи на 

математическия анализ, алгебрата и диференциалните уравнения. Предвижда се подробно 

изучаване на интерполацията като начин за приближаване на таблично зададени функции; 

както 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 и на Гаус. 

Предвидено е изучаване на основните методи за числено решаване на нелинейни уравнения. 

Друга важна тема е численото решаване на системи линейни уравнения, до които се стига 

при много математически, физични, технически и др. задачи. Изучават се методи за числено 

решаване на задачата на Коши за обикновени диференциални уравнения от I ред, за числено 

решаване на граничната задача за обикновени диференциални уравнения от II ред и 

вариационни методи за решаване на операторни (включително диференциални) уравнения. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основните числени методи на математическия 

анализ, алгебрата и диференциалните уравнения, които намират приложение при решаване 

на различни задачи. 

Методи на обучение: лекции, семинарни 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 
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Литература: 

Основна: 

1. Йорданка Ангелова – „Учебни материали по числени методи за бакалаври“, ХТМУ, 

София, 2006.  

2. Д. Т. Бояджиев, Снежана Гочева-Илиева, И. В. Макрелов, Л. И. Попова – „Ръководство 

по числени методи“, част I, 3-то изд., ЕксПрес, Габрово, 2010.  

3. Д. Т. Бояджиев, Снежана Гочева-Илиева, Л. И. Попова – „Ръководство по числени 

методи“, част II, Деметра, София, 2012.  

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

5. Снежана Гочева-Илиева – „Компютърни числени методи“, УИ „Паисий Хилендарски“, 

Пловдив, 2013 (достъпно и онлайн). 

6. Стефка Димова, Татяна Черногорова, Ангелина Йотова – „Числени методи за 

диференциални уравнения“, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2010. 

7. Константин Казаков – „Метод на крайните елементи за моделиране на строителни 

конструкции“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2010. 

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

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

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

10. В. Пашева – “Въведение в числените методи”, ТУ-София, 2009. 

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

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

Допълнителна: 

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

CT, USA, 2011. 

2. Rizwan Butt – “Introduction to Numerical Analysis using Matlab”, Jones and Bartlett 

Publishers, Sudbury, MA, USA, 2009. 

3. C. D. Conte, Carl de Boor – “Numerical Analysis: An Algorithmic Approach”, 3-rd ed., 

McGraw Hill Education, Columbus, OH, USA, 2005. 

4. J. D. Faires, R. L. Burden – “Numerical Methods”, 4-th ed., Brooks/Cole Publishing Company, 

Pacific Grove, CA, USA, 2013.  

5. Timothy Sauer – “Numerical Analysis”, 2-nd ed., Pearson Education, London, 2011.  

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

7. William F. Trench – “Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems. 

Student Manual”, Trinity University, San Antonio, Texas, USA, 2013 (also available online). 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 
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СПЕЦИАЛИЗИРАН СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/:  

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина 

Описание на дисциплината: Курсът „Специализиран софтуер за статистически анализ на 

данни“ е насочен към задълбочено изучаване на статистическото моделиране и 

съвременните му приложения, съчетани с използване на компютърни технологии. В курса 

са включени основни принципи за моделиране на емперични данни и възможностите на 

съвременни  технологии за тяхната реализация (MS EXCEL, SPSS and STATISTICA и др.).  

Цели на учебната дисциплина:  

 да даде на студентите теоретични познания за съвременни приложни програми, както 

и спецификата на тяхното използване; 

 да даде на студентите знания за създаване на коректни статистически модели и 

развие умения за тяхното прилагане; 

 да запознае студентите със съвременни технологии за статистически анализ на 

данни; 

 да подготви студентите за бъдещата им изследователска работа. 

Методи на обучение: семинар, дискусия, упражнения, симулации 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината и 

“Информационни технологии” 

Оценяване: 

• курсова работа- 30% от оценката 

• писмен изпит-тест 30% от оценката 

• изпълнение на текущи задачи 40% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: в катедрата по информатика 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

Основна 

1. Калинов К.,Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, 2010 

2. Johnson, Richard A.; Wichern, Dean W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis 

(Sixth ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-187715-1, ISBN 978-0-13-187715-3. 

3. Richard G. Bereton, Data analysis for the laboratory and Chemical Plant, University of 

Bristol, UK, 2009 

4. The Statistics Homepage - http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html ©1984-2008  

5. COMPUTATIONAL CHEMISTRY, A Practical Guide for Applying Techniques to Real-

World Problems David C. Young, 2001, Copyright by John Wiley & Sons, Inc. 

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

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции и семинарни упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 

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

специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: Разглежда се теорията на алгоритмите. 

Цел на дисциплината: 

Курсът по теоретични основи на информатиката има за цел да запознае студентите с 

основни понятия и резултати от теория на алгоритмите. 

Методи на обучение: беседи, демонстрации, решаване на задачи Предварителни условия: 

Знанията не са задължителни, но са полезни от теория на алгоритмите. 

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

развиване на въпроси от конспект, предоставен на студентите. 

Крайната оценка отчита оценките от текущия контрол и от изпита в съотношение 30- 

70%. 

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: 

Основна литература 

1. Математическа теория на информатиката, Зоар Манна, "Наука и изкуство», София 

 1983. 

2. Вычислимость   введение в теорию рекурсивнмх функний, Н. 

 Катленд, "Мир", Москва 1983. 

3. Енциклопедия по математической логике, Барвайз, "Мир", Москва 1981 

Допълнителна литература 

1. A concept of logic, Seventh edition. Hurley, Springer, 2009, 

http://ihtik.lib.ru/2012.03_ihtik_mathematic/  

2. Combinatorial Optimization and Theoretical Computer Science, Vangelis Th. Paschos, 2008  

3. Theory of Computation, George Tourlakis, 2012  

4. Logic in Computer Science, 2nd edition, Michael Huth, Mark Ryan, 2004  

5. Applied Computer Science, Shane Torbert, 2011  

6. Concise Guide to Computation Theory, Akira Maruoka, 2011-05-06  

7. Theoretical Computer Sciences: Lectures given at a Summer School of the Centro 

Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.) held in Bressanone ... June 9-17, 1975 (C.I.M.E. 

Summer Schools) , F. Preparata, 2011-06-03  

Съкращения: 
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ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ 

Семестър: 5 

Вид на курса: семинарни упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа упражнения седмично/ЗС 

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина 

Описание на дисциплината: Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на 

основните видове стихийни бедствия, аварии и масови катастрофи. Начините за управление 

на кризи от масов характер, средствата за защита и ока зване на първа помощ на пострадали 

хора. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основните видове стихийни бедствия, начините 

за управление на кризи от масов характер, средствата за защита на хората, компютърни и 

други електронни системи необходими за управление. 

Методи на обучение: Упражнения с учебни демонстраци. 

Предварителни условия: Желателни са знания по анатомия, екология и средства за 

електронни връзки. 

Оценяване: Писмен изпит. 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо. 

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

Литература: 

Основна литература: 

1. Диреков, Л. Защита на човека и околната среда при екстремални условия. 1996.  

       2.Симеонов, Д. Катастрофални климатични процеси. 2012.  

Допълнителна литература: 

1. Радков, М. Спасяване на хора и оказване на първа помощ при пожари. 2011.  

2. Иванов, И. Базирани космически системи за наблюдение на климатични процеси. 2010.  

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции и упражнения. 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: 
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В предложената учебна програма се разглеждат въпроси от теория на изследване на 

операциите. В курса студентите ще се научат да намират оптималното решение на поставена 

задача. Дадени са основните понятия от изследване на операциите като подхода е 

алгоритмичен. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основните класове задачи от изследване на 

операциите. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проект. 

Предварителни условия: Изискват се познания от математика. Желателни са знания по 

програмиране. 

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. Michael W. Carter, Camille C. Price, Ghaith Rabadi. Operations Research: A Practical 

Approach. CRC Press, 2019.  

2. Стефан М. Стефанов – „Количествени методи в управлението“, Херон прес, София, 2003 

3. Vagner G. Operational research Vol I-III 1998.  

4. Зайченко Ю. Исследования операции. Москва, 1988  

Съкращения: ЗС: зимен семестър 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции и упражнения. 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции седмично, 1 часа семинарни / ЗС 

Брой кредити: 5 кредита  

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

специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен за теоретичното и практическо 

въведение в математическите основите на компютърната графика. Представят се основни 

понятия, термини, подходи и методи, използвани в компютърната графика. Знанията от тази 

дисциплина биха подпомогнали процеса по създаване на софтуерни приложения свързани с 

компютърната графика, моделиращи сложни обекти от реалния свят.  

Курсът е избираем за специалност „Информатика“, а доброто овладяване на предложения 

материал е от съществено значение за създаване на високо качествен компютърни игри и 

компютърни модели на обекти от реалния свят. Той надгражда знанията, получени по време 

на курсовете „Компютърен дизайн на печатни и рекламни материали“, “Компютърна 

математика“, „Математически анализ“.  
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Цел на дисциплината: Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени 

теоретични познания върху математическия апарат, използван в компютърната графика, и 

неговото имплементиране в реални софтуерни приложения. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по програмиране, компютърна 

математика и математически анализ. 

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. John Vince (2017) "Mathematics for Computer Graphics" (Undergraduate Topics in 

Computer Science), 5th Edition, Springer. 

2. Стоян Малешков, Веселин Георгиев (2014) "Компютърна графика и фотореалистична 

визуализация", Нов български университет, София. 

3. Eric Lengyel (2012) "Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics", 

4th Edition, Cengage Learning PTR. 

4. Peter Shirley, Steve Marschner (2018) “Fundamentals of Computer Graphics”, CRC Press. 

5. Frank Klawonn (2008) "Introduction to Computer Graphics Using Java 2D and 3D", 

Springer. 

6. Donald Hearn, M. Pauline Baker (1996) "Computer Graphics C Version", 2nd Edition, 

Prentice Hall 

7. Mike Bailey, Steve Cunningham (2016) "Graphics Shaders: Theory and Practice", 2nd 

Edition, CRC Press.  

8. John Collomosse (2008) "Fundamentals of Computer Graphics - CM20219", Lecture 

Notes, University of Bath, UK. 

9. John F. Hughes, Andries Van Dam, Morgna McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, 

Steven K. Feiner, Kurt Akeley (2014) "Computer Graphics: Principles and Practice", 3rd 

Edition, Addison Wesley. 

10. Steven J. Janke (2015) "Mathematical structures for computer graphics", John Wiley & 

Sons, Inc. 

11. Fabio Ganovelli, Massimiliano Corsini, Sumanta Pattanaik, Marco Di Benedetto (2015) 

"Introduction to Computer Graphics. A practical Leaning Approach", CRC Press. 

12. Edward Angel, Dave Shreiner (2012) "Interactive Computer Graphics. A Top-Down 

Approach with Shader-Based OpenGL®", 6th Edition, Addison-Wesley 
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Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

ПРОГРАМИРАНЕ С OBJECT PASCAL И DELPHI 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 2 часа, лаб. упр. 1 ч. 

Брой кредити: 5 

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 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 
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от крайната оценка). Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния 

материал (2/3 от крайната оценка). 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е (избираем курс) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

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.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА БАЗИ ОТ ДАННИ 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции и упражнения. 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на сп. “Информатика” 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на: 

 математическите основи на базите от данни – релационна алгебра;  

 математически модели за представянето на Бази от данни;  

 Детайлно разглеждане на 3
те

 основни форми в Бази от данни.  

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за математическите основните на бази от данни. 

Методи на обучение: лекции и упражнения. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по: линейна алгебра, теория на 

множествата, теория на графите и дискретна математика. 

Оценяване: писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината: в края на предходната учебна година. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и Учебен отдел. 

Литература: 

1. Henry H. Liu, Oracle Database Performance and Scalability A Quantitative Approach, 2011 A 

Jon Wiley and Son, US  

2. Alapati and Bill Padfield, Expert Indexing in Oracle Database, 2011, New York Press,  

3. Toby J. Teorey , Sam S. Lightstone , Tom Nadeau, H.V. Jagadish, Database Modeling and 

Design Database Modeling and Design, 2012, Morgan Kaufmann Press  
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4. Vidya Vrat Agarwal, Beginning C Sharp 5 0 Databases, 2012 New York Press,  

5. Павел Азълов. Бази от данни. Релационен и обектен подход, техника, 1991 г.  

6. Юлиана Пенева, Бази от данни. І част. София, ИК "Регалия” 6, 2002 г.  

7. Shepherd J.C. Database management: Theory and Application. Irwin Inc., USA 1990.  

8. Мейер Д.р Теория релационных баз данных. Издательство "Мир". 1987.  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

ПРОГРАМИРАНЕ СЪС C++ BUILDER 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, лаб. Упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: лекции - 2 часа, лаб. упр. 1 ч. 

Брой кредити: 5 

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. За целта са необходими и 

основни познания по програмиране на алгоритмичен език C++. Предполага се, че 

студентите успешно са преминали курсовете по „Увод в програмирането” 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 принципите на визуалното програмиране върху друга платформа. 

Цел на дисциплината: 

Поставени са следните основни цели и задачи: 

 Студентите 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 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. 
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Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините “Увод в 

програмирането” и „Обектно-ориентирано програмиране”. 

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: необходимо е (избираем курс) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

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.  

 

ПРОГРАМИРАНЕ С JAVA SCRIPT 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, лаб. упр. 1 ч.  

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

Описание на дисциплината: Курсът е разработен като въведение в програмирането с един 

от най-популярните езици за програмиране в Internet - JavaScript. Разглеждат се теми, 

свързани както с базовите понятия на езика, така и с обектно-ориентираното програмиране с 

използване на JavaScript. Студентите се запознават с една от най-разпространените 

технологични решения в областта на разработването на клиентски интерфейс във Web- 

базираните информационни системи 

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва курсова задача, работа в библиотека и 

с компютър.  

Цел на дисциплината: 

В резултат на курса студентите ще: 

1. Знаят: спецификата на една от модерните технологии използвани за разработка на 

Web- базирани информационни системи. 

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/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/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/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
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2. Могат да проектират структурата и да реализират JavaScript програма. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 

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

програмирането“ 

Оценяване: 

• Текущ контрол- 50% от оценката 

• писмен изпит-тест 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% 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. Светлин Наков и колектив, Основи на програмирането с JavaScript, Faber Pyblishing, 

София, 2018г. 

2. Денис Колисниченко, JavaScript & jQuery - практическо програмиране, Асеневци, 

2014 

3. Stefanov, Stoyan, Object-Oriented JavaScript, Packt Publishing, 2008 

4. Zakas, N., The Principles of Object-Oriented JavaScript, No Starch Press, 2014 

 

ДОМЕЙН СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИЦИ 

Семестър: 5 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: В дисциплината ще бъдат въведени основните методи за 

създаване на езикови разширения – хетерогенни и хомогенни домейн-специфични езици. 

Ще бъдат разгледани някои от популярните външни ДСЕ, както и инструменти за 

създаването им. Чрез използване на т.нар. рамкови процесори в курса ще бъдат реализирани 

два домейн-специфични езика.  

Цел на дисциплината: Курсът има за цел да разшири обичайната подготовка на 

програмисти със специализирана подготовка в областта на създаване на домейн-специфични 

езици. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране със С++ или Java 

Оценяване: писмен изпит  

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

в края на текущия семестър 
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Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Markus Voelter, DSL Engineering. Designing, Implementing and Using Domain-Specific 

Languages, http://dslbook.org, 2013 

2. Martin Fowler, Domain Specific Languages, Addison-Wesley Professional, 2010 

3. Debasish Ghosh, DSL In Action, Manning Publishing, 2011 

4. Блог на Martin Flower http://martinflower.com 

5. Markus Voelter, Generic Tools, Specific Languages, 2014 

6. Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, 2003 

7. Cay Horstmann, Object-Oriented Design and Patterns, Wiley, 2006 

8. Ivo Damyanov, Mila Sukalinska, DSL in practice, IJCA, Volume 115 (2), 2015 

 

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

Часове (седмично): лекции – 2, лаб. упр. 2 ч. 

Брой кредити: 5 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да запознае студентите с основите на 

логическото програмиране. Най-известният език от езиците за логическо програмиране е 

езикът Пролог. Известно е широкото приложение на Пролог в областта на изкуствения 

интелект. Езикът Пролог може да бъде използуван и за решаване на голям клас задачи с 

помощта на компютър. 

Цели на дисциплината: 

 Студентите да се научат на алгоритмично мислене;  

 да овладеят принципите на логическото програмиране;  

 да овладеят структурите от данни, които могат да се обработват със средствата на 

логическото програмиране;  

 да оформят логически добре отделните стъпки при разработка на отделните задачи;  

 да могат да си служат с основните похвати в логическото програмиране;  

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

собствени алгоритми, реализуеми на езика Пролог;  

 да овладеят синтаксиса на езика за логическо програмиране Пролог;  

 да свикнат с добрия стил в логическото програмиране;  

 да научат основните принципи при работа с приложен софтуер;  

 да могат да решават някои задачи от областта на изкуствения интелект.  

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. 
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Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините 

„Математическа логика” и “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). 

Записване за обучение по дисциплината: Не е необходимо 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. М. Тодорова Езици за функционално и логическо програмиране, втора част Логическо 

програмиране. София, Сиела, 2003.  

2. И. Держански, И. Ненова “Пролог за лингвисти.” Tempus S-JEP-07272-94, 1997.  

3. У. Клоксин, К. Меллиш “Программирование на языке Пролог.” Москва, Мир, 1987 

(Перевод с английского).  

4. И. Братко “Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта.” Москва, 

Мир, 1990 (Перевод с английского).  

5. Дж. Метакидес, А. Нероуд „Принципи на логиката и логическото програмиране.” София, 

ВИРТЕХ, 2000.  

6. Дж. Малпас “Реляционный язык Пролог и его применение.” Москва, Наука, 1990 

(Перевод с английского).  

7. А. Тей, П. Грибомон, Ж. Луи, Д. Снийерс, П. Водон, П. Гоше, Э. Грегуар, Э. Санчес, Ф. 

Дельсарт “Логический подход к искусственному интеллекту.” Москва, Мир, 1990 (Перевод 

с француского).  

8. Дж. Доорс, А. Р. Рейблейн, С. Вадера „Пролог – язык рограммирования будущуго.” 

Москва, Финансы и статистика, 1990 (Перевод с английского).  

 

ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА 

Семестър: 6 

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

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

Брой кредити: 8 кредита 

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 “Информатика” през третата 

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

 Теория на решенията o  

 Теория на оценките 

 Теория на решенията за малки извадки 

 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-тест 50% от оценката  

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

Записване за обучение по дисциплината: базов курс  

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

VI. Литература Основна 

1. Ангелова Й., В. Радева, Вероятности основни понятия, елементарна теория, 

вероятностни разпределения, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2020 

2. Велева Е., П. Йорданова, Статистическо моделиране на вероятностни разпределения 

с Excel, УИ „Епископ Констатин Преславски“, Шумен 2017 

3. Божкова М., Н. Янев, Разклоняващи се стохастични процеси, УИ „Св Климент 

Охридски“, 2018 

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

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

6. Калинов К.,Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, 2010  

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

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

2. Пол Глендининг, Математиката накратко: Ясни дефиниции на 200 ключови термина, 

2019 

3. http://www.teststat.hit.bg  
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4. http://www.math.uah.edu/stat/-Kyle Siergrist, Jason York 

 

 

  

http://www.math.uah.edu/stat/-Kyle
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БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения. 

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

Брой кредити: 8 кредита 

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

специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма са разгледани основни въпроси от теорията на „Бази от 

данни“ като: концептуален модел на базите от данни включва в себе си основните задачи, 

които решават поставените от възможителя проблеми; логически модел на базата данни 

включва в себе си логическите връзки, между различните данни, които са в основата на 

разработената база данни; физически модел на базите от данни представява физическата им 

реализация (разположението, връзките и управлението на информацията).  

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: Беседа, демонстрацип, работа по проект. 

Предварителни условия: Изискват се познания по математика. Желателни са знания по 

програмиране. 

Оценяване: писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината: не 

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. 

6. Rex Hogan. (2018) A Practical Guide to Database Design, CRC Press, USA. 

 

 2)  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.  
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4. Alapati and Bill Padfield, Expert Indexing in Oracle Database, 2011, New York Press. 

5. Henry H. Liu, Oracle Database Performance and Scalability A Quantitative Approach, 2011 A 

Jon Wiley and Son, US. 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

АЛГОРИТМИ В ГРАФИ И МРЕЖИ 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции, семинарни упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 3 часа лекции +1 часа упражнения седмично/ЛС 

Брой кредити: 7 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: 

Курсът по Алгоритми в графи и мержи разглежда въпроси от теория на графите и 

дискретното оптимиране. Представени са алгоритми, свързани с намирането на структурни 

и числови характеристики на графови обекти. Дадени са основни понятия и резултати в 

теория на графите, като подходът е алгоритмичен. Разглеждат се редица алгоритми в мрежи 

- алгоритми свързани с намирането на покриващи дървета, най-кратки пътища, потоци с 

максимална величина, потоци с минимална цена, разполагане на обекти, оптимални 

маршрути. Разгледани са основни методи за анализ и търсене в графи, и въпросът за 

сложността на предложените алгоритми. 

Цел на дисциплината: Курсът по Алгоритми в графи и мрежи има за цел студентите да 

получат основни знания и умения за решаване на реални проблеми, моделирани на езика на 

графите и мрежите. 

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

Предварителни условия: Полезни са предварителни знания по програмиране и структури 

от данни, оптимиране, приложна математика и др. 

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: 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ив.Мирчев, "Графи. Оптимизационни алгоритми в мрежи", Благоевград, 2001 г. 

2. Ив.Мирчев, "Математическо оптимиране", Благоевград, 2000 г. 

3. Evans J., Minieka, Е., Optimization Algorithms for Networks and Graphs, Second Edition,, 

Inc., New York and Basel, 1992. 
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4. Erciyes К. Guide to Graph Algorithms: Sequential, Parallel and Distributed, Springer, 

2018. 

5. Goldengorin B. Optimization Problems in Graph Theory, In Honor of Gregory Z. Gutin's 

60th Birthday Springer International Publishing AG, 2018. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Keijo Ruohonen. GRAPH THEORY. math.tut.fi/~ruohonen/GT_English.pdf 

2. Ronald Gould. Graph Theory (Dover Books on Mathematics. 2012. US Cafifornia. 

3. Lih-Hsing Hsu , Cheng-Kuan Lin, Graph Theory and Interconnection Networks. 

1420044818; 

4. Team DDU.Christofides, N., Graph Theory. An Algorithmic approach, Academic Press lnc 

(London) Ltd. 1975,  

5. Swamy, М., К. Thulasirman, Graphs, Networks and Algorithms, John Wiley & Sons, 1981 

(Сваами M., K. Тхуласирман. Графм, сети и алгоритми, М., "Мир", 1984). 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

ПРАКТИКУМ ПО БАЗИ ОТ ДАННИ 

Семестър: 6 

Вид на курса: Лабораторни упражнения 

Часове (седмично) 2 часа лабораторни упражнения / ЛС 

Брой кредити: 2.0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно-

квалификационна степен Бакалавър по Информатика 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината е с практическа насоченост и затвърждава досегашните знания на студентите 

относно проектирането на схеми на релационни бази от данни. Разглежда се процеса на 

нормализация на релационни схеми, както и физическото създаване на релационни бази от 

данни. Затвърждава се синтаксиса и употребата на основни SQL конструкции - create, insert, 

update, delete, select и други, които са свързани със създаване на таблици и връзки между 

тях, въвеждане, актуализиране, изтриване и извличането на данни от релационни бази от 

данни. Обръща се особено внимание на съединяването на таблици и работата с изгледи, а 

така също на групирането на данни и използването на агрегатни функции. В заключение се 

разглеждат основни етапи при разработването на приложения за работа с бази от данни, 

като и проектирането и разработването на потребителски интерфейс на приложения от този 

тип. 

Цел на дисциплината: 

Целта на дисциплината е да се разширят придобитите знания по бази от данни, като се 

наблегне на използването на заявки и създаването на програмни продукти за работа с бази 

от данни, които имат ограничена функционалност. След завършване на курса студентите 

трябва да могат да: - проектират схеми на релационни бази от данни; - да имат умения за 

работа със sql заявки; - да са усвоили различни подходи и техники за разработване на 

програмни продукти в областта на базите от данни. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 
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Предварителни условия: Необходими са основни познания по информационни 

технологии, бази от данни, обектно-ориентирано програмиране и работа с MS Access. 

Желателни са знания по програмиране на езиците C++, ObjectPascal и/или C# . 

 Оценяване: 

а) Текущ контрол 

- Задачи за изпълнение по време на лабораторните занимания – n на брой, като n <= броя на 

упражненията, т.е. Z1, Z2, ..., Zn; 

- Извънаудиторна заетост – изготвяне на реферат – R по предварително зададена тема; 

- Курсов проект – разработване на курсов проект K по предварително зададена тема; 

Текущата оценка (ТО) = 0,5*((Z1 + Z2 + .... + Zn)/N) + 0,2 * R + 0,3 * K 

Студентите с текущ контрол >= 3.00 се допускат до изпит; 

б) Изпитна оценка (ИО) – писмен изпит по шестобална система с точност до 0,25; 

в) Окончателна оценка (ОО) = 0,5*(ТК) + 0,5*(ИО); 

Окончателната оценка е  по шестобалната система: 2, 3, 4, 5 или 6. 

 

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. Andy Oppel. Databases: A Beginner's Gudie. McGraw-Hill. 2009 

2. Rod Stephens. Beginning Database Design Solutions (Wrox Programmer to Programmer). 

Paperback, 2008 

3. Ramez Elmasri and Shamkant Navathe. Fundamentals of Database Systems (6th Edition), 

Addison-Wesley; 6 edition (April 9, 2010) 

4. Basit A. Masood-Al-Farooq. SQL Server 2014 Development Essentials. Packt Publishing. 2014 

5. Gavin Powell. Beginning Database Design. Wiley Publishing, Inc. 2006. 

6. Paul Wilton, John W. Colby. Beginning SQL. Wiley Publishing, Inc. 2005. 

7. Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. Database Systems - A Practical Approach to Design, 

Implementation, and Management (Fourth Edition). Pearson Education Limited 2005. 

Съкращения: ЛС: летен семестър 

 

ПРАКТИКУМ ПО ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ 

Семестър: 6 

Вид на курса: лаб. упражнения 

Часове (седмично): лаб. упр. 2 ч. 

Брой кредити: 2,0 

Статут на дисциплината в учебния план: избираема дисциплина, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: Курсът е предназначен да запознае студентите с основите на 

логическото програмиране. Най-известният език от езиците за логическо програмиране е 

езикът Пролог. Известно е широкото приложение на Пролог в областта на изкуствения 

интелект. Езикът Пролог може да бъде използуван и за решаване на голям клас задачи с 
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помощта на компютър. 

Цели на дисциплината: 

 Студентите да се научат на алгоритмично мислене; 

 да овладеят принципите на логическото програмиране; 

 да  овладеят  структурите  от  данни,  които  могат  да  се  обработват  със средствата 

на логическото програмиране; 

 да  оформят  логически  добре  отделните  стъпки  при  разработка  на отделните 

задачи; 

 да могат да си служат с основните похвати в логическото програмиране; 

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

собствени алгоритми, реализуеми на езика Пролог; 

 да овладеят синтаксиса на езика за логическо програмиране Пролог; 

 да свикнат с добрия стил в логическото програмиране; 

 да научат основните принципи при работа с приложен софтуер; 

 да могат да решават някои задачи от областта на изкуствения интелект. 

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 дисциплините 

„Математическа логика” и “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). 

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. М. Тодорова Езици за функционално и логическо програмиране, втора част Логическо 

програмиране. София, Сиела, 2003.  

2. И. Держански, И. Ненова “Пролог за лингвисти.” Tempus S-JEP-07272-94, 1997.  

3. У. Клоксин, К. Меллиш “Программирование на языке Пролог.” Москва, Мир, 1987 

(Перевод с английского).  

4. И. Братко “Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта.” Москва, 

Мир, 1990 (Перевод с английского).  

5. Дж. Метакидес, А. Нероуд „Принципи на логиката и логическото програмиране.” София, 

ВИРТЕХ, 2000.  

6. Дж. Малпас “Реляционный язык Пролог и его применение.” Москва, Наука, 1990 

(Перевод с английского).  

7. А. Тей, П. Грибомон, Ж. Луи, Д. Снийерс, П. Водон, П. Гоше, Э. Грегуар, Э. Санчес, Ф. 

Дельсарт “Логический подход к искусственному интеллекту.” Москва, Мир, 1990 (Перевод 

с француского).  
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8. Дж. Доорс, А. Р. Рейблейн, С. Вадера „Пролог – язык рограммирования будущуго.” 

Москва, Финансы и статистика, 1990 (Перевод с английского).  

ПРАКТИКУМ ПО АСИНХРОННО И ПАРАЛЕЛНО ПРОГРАМИРАНЕ С .NET 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: практикум 

Часове(седмично)/ЗС/ЛС: 2 часа упражнения седмично/ ЛС 

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Съвременните компютърни архитектури и богат 

потребителски интерфейс налагат нови изисквания за бързодействие и отзивчив интерфейс. 

Всичко това в днешно време се постига чрез паралелни архитектури, многонишково и 

асинхронно изпълнение на задачите. В курса се набляга на практическата реализация чрез 

инструментите на .NET Framework  като Parallel LINQ, TPL и др. 

Цел на дисциплината: Целта на курса е да запознае студентите с принципите на 

паралелната и асинхронна обработка с Microsoft .NET Framework. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране със С++ или Java, Операционни системи 

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. Пламенка Боровска, Милена Лазарова, Паралелна информационна обработка: 

Системни архитектури, паралелни алгоритми, паралелно програмиране, Сиела, 2007 

2. Alex Davies, Async in C# 5.0, O'Reilly Media, 2012 

3. Rodney Ringler, C# Multithreaded and Parallel Programming, Packt Publishing, 2014 

4. John Cheng, Max Grossman, Ty McKercher, Professional CUDA C Programming, Wrox 

Publishing, 2014 

5. Светлин Наков и Веселин Колев, Въведение в програмирането със C#, Фабер, 2011, 

ISBN: 978-954-400-527-6 

6. Eric Gunnerson and Nick Wienholt, A programmer's Guide to C# 5.0, APress, 2012 

7. Daniel Solis, Illustrated C# 2012, 2nd.Edition. APress, 2012 

8. Thuan Thai and Hoang Lam, .NET Framework Essentials, 2nd Edition, O`Reilly, 2002, 

ISBN 0-596-00302-1 
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ПРАКТИКУМ ПО WEB ДИЗАЙН 

Семестър: 6 

Вид на курса: Лабораторни упражнения 

Часове (седмично) 2 часа лабораторни упражнения / ЛС 

Брой кредити: 2.0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно-

квалификационна степен Бакалавър по Информатика 

Описание на дисциплината: 

Курсът разглежда въпросите и техниките свързани с начина на организиране и 

визуализиране на съдържание в уеб. Представени са похвати, свързани с изграждането на 

статични и динамични страници и обединяването им в цялостни сайтове. Разглеждат се 

актуални софтуерни продукти за разработване на уеб сайтове. Предвидено е въведение в 

езиците HTML, XHTML и CSS. По време на лабораторните занятия ще се разработи един 

уеб сайт с помощта на езиците и технологиите HTML, CSS, JavaScript, C# и ASP.Net MVC. 

Курсът ще позволи на студентите да развият и усъвършенстват уменията да създават 

дизайни и концепции на уеб сайтове. Да използват подходящи шрифтове в уеб. Да създават 

и обработват векторни и растерни изображения, подходящи за изграждане на уеб 

съдържание.  

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и допълнителна 

специална подготовка за теорията и практиката в адаптивния уеб дизайн. Те ще се запознаят 

с методите и начините за изграждане на концептуален модел на уеб сайт, подбора и начина 

на използване на мултимедийните обекти, тяхното подравняване и позиция в зависимост от 

вида на устройството, и начина на публикуване на уеб сайт и поддръжка на уеб сървър. 

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 задачите, решени през семестъра. 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. Giovanni Difeterici, The Web Designer's Roadmap, SitePoint, 2012 

2. Jason Beaird, The Principles of Beautiful Web Design, SitePoint, 2010 
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3. Steve Fulton and Jeff Fulton, HTML5 Canvas, 2
nd

 Edition, O’Reilly Media, 2013 

4. Bill Scott and Theresa Neil, Designing Web Interfaces, O’Reilly Media, 2009 

5. Lara Callender Hogan, Designing for Performance, O’Reilly Media, 2015 

6. António Pratas, Creating Flat Design Websites: Design and develop your own flat design 

websites in HTML, Packt Publishing, 2014 

7. Jörg Krause, Introducing Web Development, Apress, 2016 

8. Joshua Johanan, Talha Khan and Ricardo Zea, Web Developer's Reference Guide, Packt 

Publishing, 2016 

9. Jason Gonzales, Mobile First Design with HTML5 and CSS3, Packt Publishing, 2013 

10. Brian P. Hogan, Web Design for Developers: A Programmer’s Guide to Design Tools and 

Techniques, The Pragmatic Bookshelf, 2009 

11. Peter Gasston, Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, No 

Starch Press, 2013 

12. Clarissa Peterson, Learning Responsive Web Design, O’Reilly Media, 2014 

13. Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader, Professional ASP.NET 4 in C# and VB, Wiley 

Publishing, 2010 

14. Dafydd Stuttard and Marcus Pinto, The Web Application Hacker’s Handbook: Finding and 

Exploiting Security Flaws, Second Edition, Wiley Publishing, 2011 

15. Alexis Goldstein, Louis Lazaris, and Estelle Weyl, HTML5 & CSS3 for the Real World, 

Sitepoint, 2015 

16. Aditya Ravi Shankar, Pro HTML5 Games: Learn to Build your Own Games using HTML5 

and JavaScript, 2
nd

 Edition, Apress, 2017 

17. A. Flanagan and S.M. Maniatis, Intellectual Property on the Internet, University of 

London, 2008; 

http://www.londoninternational.ac.uk/sites/default/files/intellectual_property_internet.pdf 

18. WIPO, The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book, 2012; 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf 

19. Денис Колисниченко, HTML 5 & CSS 3 практическо програмиране за начинаещи, 

изд. Асеневци, 2012 

20. Жюстин Томас, Програмиране на WEB дизайн, изд. Нови знания, 2013 

21. Алдениз Рашидов, HTML, XHTML & CSS, изд. Асеневци, 2012 

22. Сергей Соколов, CSS3 в примери, изд. Асеневци, 2012 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 
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ПОБИТОВИ ОПЕРАЦИИ, ГРАФИ И КОМБИНАТОРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции, сем. и лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: Настоящата избираема дисциплина е резултат на 

дългогодишната работа на автора като учен и преподавател по дискретна математика и 

програмиране. В него са събрани голяма част от научните, научно-приложни и методически 

изследвания на автора в тази област, намерили отражения в над 80 публикации в 

реномирани специализирани издания. Идеята за разискваната проблематика възниква при 

опита ни да подберем подходящи примери при работата ни с изявените студенти, тепърва 

докосващи се до съвременните научни постижения. И така, по естествен начин решавайки 

винаги актуалния проблем за връзката между университетското образование и съвременната 

наука се получиха резултатите, които определено имат и самостоятелна научна и научно-

практическа стойност. 

Цели: Целта на курса е да се изследват някои комбинаторни алгоритми и техни приложения 

над бинарни матрици, крайни множества и графи. 

Задачи: Поставени са следните основни задачи 

 Да се дадат интересни и съдържателни примери, в които използването на побитови 

операции повишава ефективността на алгоритмите; 

 Да се направи математически модел описващ структурното многообразие на 

различните видове преплитания на нишките при тъкането на платове (тъкачни 

сплитки). Да се решат някои комбинаторни задачи свързани с проблема; 

 Да се реализират алгоритми за теоретико множествени операции с използване на 

побитови операции; 

 Да се реализира алгоритъм използващ теоретико-множествени операции за решаване 

на произволно Судоку; 

 Да се изследват някои комбинаторни проблеми, свързани с играта Судоку. 

 С помощта на теорията на множествата и релационната алгебра да се направи 

математически модел на произволно психологическо изследване с личностни 

въпросници; 

 Да се изследва множеството от бинарни матрици с точно определен брой единици по 

редовете и стълбовете; 

 Две бинарни матрици са еквивалентни, ако едната може да се получи от другата чрез 

преместване на някои от редовете и/или стълбовете. Да се изследва фактор-

множеството относно така дефинираната релация; 

 Да се намери броят на двойките взаимно не пресичащи се (mutually disjoint) n n  S-

пермутационни матрици; 
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 Да се опишат някои нови теоретико-графови и теоретико-множествени модели в 

компютърната лингвистика. На базата на тези модели да се опише полиномиален 

алгоритъм, проверяващ дали произволен безконтекстен език се съдържа в зададен 

групов език. 

 Очаквани резултати: 

 Доказателство на факта, че за да си добър програмист са необходими задълбочени 

математически знания и умения. 

 Студентите да се научат на алгоритмично мислене; 

 да оформят логически добре отделните стъпки при разработка на отделните задачи; 

 да използват булевата алгебра, матричното смятане, теория на графите и 

комбинаториката в бъдещата си работа; 

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

компютър; 

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

собствени алгоритми; 

 да оценяват ефективността на алгоритмите, прилагайки строги математически 

доказателства. 

Методи на обучение: Лекции онагледени с учебни табла, слайдове, презентации, 

мултимедиен проектор. Събеседвания и дискусии. 

Предварителни условия: Студентите трябва да притежават основни математически 

познания и умения в областта на програмирането. 

Оценяване: Текущият контрол се осъществява чрез домашни задания, по време на 

занятията през семестъра чрез контролни тестове и курсова задача. (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:  необходимо е (избираем курс) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел  

Литература: 

А) Основна: 

1. К. Йорджев, Побитови операции, графи и комбинаторни приложения. ЮЗУ „Н. 

Рилски“, Благоевград, 2014. 

Б) Допълнителна: 

2. K. Yordzhev (Iordzhev), An $n^2$ Algorithm for Recognition of Con\-text-free 

Languages. Cybernetics and Systems Analysis, 29, No.6 (1993) 922-927.  

http://link.springer.com/article/10.1007\%2FBF01122746  

3. K. Yordzhev, An Entertaining Example of Using the Concepts of Context-Free Grammar 

and Pushdown Automation. Open Journal of Discrete Mathematics, 2 (2012), 105-108, 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=21127  

4. K. Yordzhev, Some Combinatorial Problems on Binary Matrices in Programming Courses. 

Informational Technologies in Education, № 12, (2012) 39-43. http://ite.kspu.edu/en/issue-

12/p-39-43  

http://link.springer.com/article/10.1007/%2FBF01122746
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=21127
http://ite.kspu.edu/en/issue-12/p-39-43
http://ite.kspu.edu/en/issue-12/p-39-43
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5. K. Yordzhev, Random Permutations, Random Sudoku Matrices and Randomized 

Algorithms. International Journal of Mathematical Sciences and Engineering Applications 

(IJMSEA), ISSN 0973-9424, Vol. 6, No. VI (2012), pp. 291-302. http://www.ascent-

journals.com/ijmsea_contents_Vol6No6.html  

6. K. Yordzhev, Bipartite Graphs Related to Mutually Disjoint S-permutation Matrices. ISRN 

Discrete Mathematics, vol. 2012, Article ID 384068, 18 pages, 2012. 

http://www.hindawi.com/journals/isrn.discrete.mathematics/2012/384068/  

7. K. Yordzhev, A Representation of Context-free Grammars with the Help of Finite 

Digraphs. American Journal of Applied Mathematics. Vol. 1, No. 1 (2013) pp. 8-11. 

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajam.20130101.12.pdf  

8. K. Yordzhev, A Representation of Context-free Grammars with the Help of Finite 

Digraphs. American Journal of Applied Mathematics. Vol. 1, No. 1 (2013) pp. 8–11. 

http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajam.20130101.12.pdf  

9. K. Yordzhev, Inclusion of Regular and Linear Languages in Group Languages. 

International Journal of Mathematical Sciences and Engineering Applications, ISSN 0973-

9424, Vol. 7 No. I (2013), pp. 323–336. http://www.ascent-

journals.com/ijmsea_contents_Vol7No1.html  

10. K. Yordzhev, Bitwise Operations Related to a Combinatorial Problem on Binary Matrices. 

I. J. Modern Education and Computer Science, 4 (2013) 19-24. http://www.mecs-

press.org/ijmecs/ijmecs-v5-n4/v5n4-3.html  

11. K. Yordzhev, On the Number of Disjoint Pairs of S-permutation Matrices. Discrete Applied 

Mathematics, 161 (2013), 3072–3079. 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X13002850    

12. K. Yordzhev, The Bitwise Operations Related to a Fast Sorting Algorithm. International 

Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 4, No. 9 (2013) 103-107. 

http://thesai.org/Downloads/Volume4No9/Paper_17-

The_Bitwise_Operations_Related_to_a_Fast_Sorting.pdf  

13. K. Yordzhev, On an Algorithm for Obtaining All Binary Matrices of Special Class Related 

to V. E. Tarakanov’s Formula. Journal of Mathematical Sciences and Applications, 1, no. 2 

(2013): 36-38. http://pubs.sciepub.com/jmsa/1/2/5/jmsa-1-2-5.pdf  

14. K. Yordzhev, On an Algorithm for Isomorphism Free Generations of Combinatorial 

Objects. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science, 

Vol. 2, No. 6 (2013) 215–220. 

http://www.ijettcs.org/Volume2Issue6/IJETTCS-2013-12-21-080.pdf    

15. K. Yordzhev, Fibonacci sequence related to a combinatorial problem on binary matrices. 

American Journal Mathematics and Sciences (AJMS), ISSN 2250 3102, Vol. 3, No. 1 

(2014), 79–83. http://ajms.yolasite.com/resources/12.Fibonacci.pdf (preprint 

arXiv:1305.6790 http://arxiv.org/pdf/1305.6790v2.pdf ) 

16. K. Yordzhev, Factor-set of binary matrices and Fibonacci numbers. Applied Mathematics 

and Computation, 236, (2014), 235–238.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300314004354  

17. K. Yordzhev, On the probability of two randomly generated 𝑆-permutation matrices to be 

disjoint. Statistics & Probability Letters, 91 (2014).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715214001370  

http://www.ascent-journals.com/ijmsea_contents_Vol6No6.html
http://www.ascent-journals.com/ijmsea_contents_Vol6No6.html
http://www.hindawi.com/journals/isrn.discrete.mathematics/2012/384068/
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajam.20130101.12.pdf
http://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ajam.20130101.12.pdf
http://www.ascent-journals.com/ijmsea_contents_Vol7No1.html
http://www.ascent-journals.com/ijmsea_contents_Vol7No1.html
http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v5-n4/v5n4-3.html
http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v5-n4/v5n4-3.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166218X13002850
http://thesai.org/Downloads/Volume4No9/Paper_17-The_Bitwise_Operations_Related_to_a_Fast_Sorting.pdf
http://thesai.org/Downloads/Volume4No9/Paper_17-The_Bitwise_Operations_Related_to_a_Fast_Sorting.pdf
http://pubs.sciepub.com/jmsa/1/2/5/jmsa-1-2-5.pdf
http://www.ijettcs.org/Volume2Issue6/IJETTCS-2013-12-21-080.pdf
http://ajms.yolasite.com/resources/12.Fibonacci.pdf
http://arxiv.org/pdf/1305.6790v2.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300314004354
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715214001370
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18. I. Peneva, K. Yordzhev, Adnan Sharaf Ali, The Adaptation of Translation Psychological 

Test as a Necessary Condition for Ensuring the Reliability of Scientific Research. 

International Journal of Engineering Science and Innovative Technology, Volume 2, Issue 

4, July 2013, 557-560.  

http://www.ijesit.com/Volume%202/Issue%204/IJESIT201304_71.pdf  

19. K. Yordzhev, H. Kostadinova, On Some Entertaining Applications of the Concept of Set in 

Computer Science Course, Informational Technologies in Education. № 10 (2011), 24–29. 

http://ite.ksu.ks.ua/en/issue-10/p-24-29  

20. K. Yordzhev, H. Kostadinova, Mathematical Modeling in the Textile Industry. Bulletin of 

Mathematical Sciences & Applications, Vol. 1, No. 1 (2012), 20–35. 

http://www.bmsa.us/admin/uploads/00Czn3.pdf  

21. K. Yordzhev, I. Peneva, Computer Administering of the Psychological Investigations – Set-

Relational Representation, Open Journal of Applied Sciences, Vol 2, No 2, (2012) 110–

114. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=20331  

22. K. Yordzhev, On an equivalence relation in the set of the permutation matrices. in Discrete 

Mathematics and Applications, SWU ”N. Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria, 2004, 77–87. 

23. K. Yordzhev, On a Class of Binary Matrices. Mathematics and Educations in Mathematics, 

v.37 (2008), 245–250.  

http://www.math.bas.bg/smb/2008_PK/2008/pdf/245-250.pdf  

24. K. Yordzhev, An Example for the Use of Bitwise Operations in programming. Mathematics 

and education in mathematics, 38 (2009), 196–202.  

http://www.math.bas.bg/smb/2009_PK/tom_2009/pdf/196-202.pdf  

25. K. Yordzhev, On some numerical characteristics of a bipartite graph. Mathematics and 

education in mathematics, 43 (2014), 101–104.  

http://www.math.bas.bg/smb/2014_PK/tom_2014/pdf/150-153.pdf  

26. H. Kostadinova, K. Yordzhev, A Representation of Binary Matrices. in Mathematics and 

education in mathematics, 39, (2010), 198–206.  

http://www.math.bas.bg/smb/2010_PK/tom/pdf/198-206.pdf  

27. H. Kostadinova, K. Yordzhev, An Entertaining Example for the Usage of Bitwise 

Operations in Programming. Mathematics and natural science, v. 1, SWU ”N. Rilski”, 

(2011), 159-168. http://www.fmns.swu.bg/FMNS2011_Volume_1.pdf  

28. D. Kovachev, K. Yordzhev, On Finding a Particular Class of Combinatorial Identities. 

Mathematics and Natural Science, v.1, 2009, 50-54.  

http://www.fmns.swu.bg/Volume_1.pdf  

29. I. Peneva, K. Gaidarov, K. Yordzhev, Computer Administering of Psychological Tests. 

Mathematics and Natural Sciences, v.1, SWU N. Rilsky, Blagoevgrad, 2009, 129-135. 

http://www.fmns.swu.bg/Fmns2009.html  

30. G. Praskova, I. Petrov, K. Yordzhev, I. Peneva, Online Generation of Psychological tests. 

Mathematics and natural science-2013, Volume 1, SWU N. Rilsky, Blagoevgrad, Bulgaria, 

2013, 235-240. http://www.fmns.swu.bg/FMNS2013-Volume_1.pdf  

31. K. Yordzhev, H. Kostadinova, Mathematical Modeling of the Weaving Structure Design. 

Mathematics and education in mathematics, 39 (2010).  

http://www.ijesit.com/Volume%202/Issue%204/IJESIT201304_71.pdf
http://ite.ksu.ks.ua/en/issue-10/p-24-29
http://www.bmsa.us/admin/uploads/00Czn3.pdf
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=20331
http://www.math.bas.bg/smb/2008_PK/2008/pdf/245-250.pdf
http://www.math.bas.bg/smb/2009_PK/tom_2009/pdf/196-202.pdf
http://www.math.bas.bg/smb/2014_PK/tom_2014/pdf/150-153.pdf
http://www.math.bas.bg/smb/2010_PK/tom/pdf/198-206.pdf
http://www.fmns.swu.bg/FMNS2011_Volume_1.pdf
http://www.fmns.swu.bg/Volume_1.pdf
http://www.fmns.swu.bg/Fmns2009.html
http://www.fmns.swu.bg/FMNS2013-Volume_1.pdf


 Информационен пакет спец. ИНФОРМАТИКА 2021 

72 
 

http://www.math.bas.bg/smb/2010_PK/tom/pdf/212-220.pdf  

32. K. Yordzhev, I. Peneva, B. Kirilieva-Shivarova, A relational Model of Personality 

Psychological Tests. Mathematics and Natural Sciences, v.1, 2009, 69-77. 

http://www.fmns.swu.bg/Fmns2009.html  

33. К. Йорджев, Х. Костадинова, Приложение на математически методи в 

сплиткознанието за получаване на количествени оценки на многообразието на 

тъкачните сплитки. Текстил и облекло, 1, (2011), 7–10. 

34. И. Калчев, К. Йорджев, В. Въчков, Стохастични измервателни системи, Технически 

Университет, София, 2007. 

35. И. Пенева, К. Йорджев, Интернет тестирането най-новата тенденция в 

психодиагностичните изследвания. Trakia journal of sciences, Volume 7, 2009, 155-159.  

36. С. Щраков, К. Йорджев, М. Тодорова, Ръководство за решаване на задачи по 

дискретна математика. Благоевград, ЮЗУ ”Н. Рилски”, 2004.  

 

УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ПРОГРАМИ 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции 

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

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема. 

 

ПРОЕКТИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ЧОВЕКО-МАШИНЕН ИНТЕРФЕЙС 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции, сем. и лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема. 

Описание на дисциплината: Курсът е насочен към овладяването на основни принципи и 

техники за проектиране, разработване и анализ на човеко-машинен интерфейс. Разглеждат 

се въпроси свързани с основните принципи на процеса на проектиране и графичен дизайн на 

интерфейса на софтуерните приложения, съобразени с предназначението и функционалните 

характеристики на разработвания софтуер, психологическите характеристики на целевата 

група, психология на цветовете. Разглеждат се проблеми, свързани с ползваемост и 

достъпност ма софтуерни приложения. Представят се техники за изследване на ползваемост 

на софтуерни приложения 

Цел на дисциплината: Целта на курса е студентите да придобият основни знания и умения, 

свързани с проектирането и анализа на човеко-машинен интерфейс.  

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения, работа по проект 

http://www.math.bas.bg/smb/2010_PK/tom/pdf/212-220.pdf
http://www.fmns.swu.bg/Fmns2009.html
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Предварителни условия: 

Оценяване: 

 Текущ контрол - 50% от оценката 

 писмен изпит - 50% от оценката 

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

Записване за обучение по дисциплината: Подава се молба до р-л катедра Информатика 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

Литература: 

Основна 

1.  Стафанов, К. Проектиране на човеко-машинен интерфейс, онлайн курс-http://www-

it.fmi.uni-sofia.bg/courses/HCI/index2.htm2. 

2. Тупарова Д., Ползваемост на дигитални образователни ресурси, Образование 

ипознание, София 2019 

Допълнителна 

1. Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). Designing the user interface: Strategies foreffec-

tive human-computer interaction. Boston: Addison-WesleyDix A., Finlay at all,Human-

Computer Interaction,http://www.hcibook.com/e3/chaps/ch7/exercises/ 

 

2. 84.Interaction Design,https://www.interaction-design.org/literature/topics/human-

computer-interaction 

3. Helen Sharp, Jennifer Preece, Yvonne Rogers, Interaction Design: Beyond Human-

Computer InteractionWhiley, 2019 

On-line ресурси 

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

 

НОРМИ И СТАНДАРТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции 

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

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: За развитието на електронния бизнес е необходима сигурна 

инфраструктура. Възприемането на политика за съответствие със световните стандарти 

позволява на фирмите и организациите да прилагат най-добрите практики. 

Информационните системи не могат да бъдат защитени, без да съществуват специални 

регулации. За това са създадени критерии, стандарти и в някои случаи, правни разпоредби 

относно сигурността на информацията, за да помагат да се осигури адекватно ниво на 

сигурност, ресурсите да се използват по правилния начин, и най-добрите практики да са 

възприети.  
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Цел на дисциплината: Студентите да добият знания и умения да се справя с ежедневни и 

специфични задачи свързани с прилагане на норми и стандарти свързани с информационна 

сигурност. Да се запознаят с различни политики и регулации за информационна сигурност. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Познания по компютърни архитектури, дискретна математика, 

мрежова и системна администрация, програмиране, компютърни мрежи и комуникации. 

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. Mark Rhodes-Ousley, Information Security (Second Edition), The complete reference, 

McGraw-Hill, 2013 

2. Brady Orand, Foundations of IT Service Management with ITIL 2011: ITIL Foundations 

Course in a Book, 2011 

3. Edward Humphreys, Implementing the ISO/IEC 27001 Information Security Management 

System Standard, Artech House, 2007 

4. Jule Hintzbergen, Foundations of Information Security Based on ISO27001 and ISO27002, 

Van Haren Publishing, 2010 

5. Cybercrime Exposed, McAfee White paper (http://www.mcafee.com/us/resources/white-

papers/wp-cybercrime-exposed.pdf) 

6. Сайт на Националният Център за Действие при Инциденти в Информационната 

Сигурност (https://govcert.bg/)  

7. Нина Синягина, Иван Мирчев, Иво Дамянов, Светослав Христов, Защита на 

компютърната информация, УИ „Неофит Рилски“, 2005 

8. https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php 

9. http://www.itil-officialsite.com/ 

10. http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directive

s_and_iso_supplement.htm 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО В УЕБ 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Съвременните начини на организиране и изграждане на уеб 

съдържание – блогове, уикита, социални медии изискват все по-организирано управление на 

съдържанието. Интеграцията на уеб сайтове със функционалности от социални мрежи и 
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изграждане на споделено съдържание чрез различни уеб услуги са важни елементи от 

управлението на всеки съвременен сайт. В този курс ще се разгледат и важни дейности 

свързани с популяризирането на съдържанието чрез индексиране и оптимизация за търсещи 

машини. Представен са и теоретични методи базирани на формалния концептуален анализ, 

онтологии и адаптивно програмиране за организация на структурата и съдържанието в 

сайтовете. В курсът се разглеждат и конкретни Системи за управление на съдържанието 

(СУС)– Sitecore, Umbraco, WordPress,Joomla и др.  

Цел на дисциплината: Чрез курса студентите да се запознаят с различните дейности задачи 

на ИТ специалистите по управление и изграждане на уеб сайт. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането и HTML 

Оценяване: писмен изпит  

Записване за обучение по дисциплината: дисциплината е задължителна 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Денис Колисниченко, Да направим собствен сайт, Асеневци, 2015 

2. Тим Киберман, На първо място в Google - 2015, Франчайзинг БГ, 2015 

3. Michael Kuhlmann, Social Media for Wordpress, Packt Publishing, 2012 

4. Hawker, Mark D., The developer’s guide to social programming : building social context 

using Facebook, Google friend connect, and the Twitter API / Mark D. Hawker, Addison-

Wesley, 2010 

5. Dan Zarrella, The Social Media Marketing Book, O'Reilly Media, 2009 

6. Brad Williams, David Damstra, Hal Stern, Professional WordPress, 3rd Edition, Wrox 

Publishing, 2015 

7. John West, Professional Sitecore Development, Wrox Publishing, 2012 

8. Alan Harris, Pro ASP.NET 4 CMS, Apress, 2010 

9. Amanda Perran, Shane Perran, Jennifer Mason, Laura Rogers, Beginning SharePoint 2013, 

Wrox Publishing, 2013 

10. Nik Wahlberg, Paul Sterling, Umbraco User's Guide, Wrox Publishing, 2011 

 

ПИСМЕНА И ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

Семестър: 6 

Вид на курса: семинарни упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/ЛС: 2 часа семинарни упражнения седмично/ ЗС 

Брой кредити: 2 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Анотация: Дисциплината запознава студентите с правописните и с правоговорните 

правила, действащи в момента в съвременния български книжовен език.  
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Съдържание на учебната дисциплина: Правила за оформяне на рубрики. Правила за 

оформяне на текст под заглавие. Правила за оформяне на текстове към неезиков 

илюстративен материал. Текстове Правила за употреба на главни букви при адресиране и в 

обръщението на молби, официални писма и декларации. Правила за писане на главни букви 

в несвързан и в свързан текст. Правила за слято, полуслято и разделно писане при 

съществителните имена, прилагателните имена, числителните имена, наречията, сложните 

предлози. Правила за употреба на запетая в простото и в сложното изречение. Правила за 

употреба на кавички и на точка. Правила за употребата на променливото Я. Правила за 

метатеза на съчетанията -ър-/-ръ- и -ъл-/-лъ- . Правила за писане на пълен и на кратък 

определителен член. Правила за образуване на бройна форма със съществителни, 

назоваващи лица, и със съществителни, назоваващи нелица. Синтактично съгласуване. 

Правила за изговор на глаголни окончания, на определителни членове и на предлози.  

Технология на обучението и оценяване 

Занятията по дисциплината включват лекционни занятия. Темите за тях се обявяват 

предварително, като от студентите се изисква да участват в дискусиите по поставените за 

разглеждане въпроси с мнение, решаване на практически казуси, реферат. 

Изпитът е писмен. От студентите се изисква да отстранят допуснатите грешки в четири 

задачи, като оценяването се осъществява по предварително оповестена скала. 

 

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 6.5 

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

специалност “КСТ” 

Описание на дисциплината: В учебния материал се изучават основите на компютърните 

мрежи и Интернет: архитектура на компютърни мрежи; методи за достъп до съобщителната 

среда и реализации на локални мрежи; протоколи за глобални мрежи; маршрутизиращи 

протоколи; архитектура и основни мрежови услуги в Интернет. 

Цел на дисциплината: 

Целта на тази учебна дисциплина е студентите да получат необходимите знания и умения за 

проектиране, изграждане и администриране на локални и глобални компютърни мрежи. 

Методи на обучение: беседи, демонстрации, решаване на задачи  

Предварителни условия: За изучаване на дисциплината са необходими знания по: 

Kомуникационна техника, Операционни системи и Компютърни архитектури. 

Оценяване: писмен изпит /Exam/. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Христов В. Киров Н.,“ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ”, ЮЗУ 

“Н.Рилски” –Благоевград, 2012  
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2. Христов В. и Стоилов А., „Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни 

мрежи”, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2007  

3. Боровска П, Компютърни системи. София, Сиела, 2010 г.  

4. Боянов. К. и кол. Компютърни мрежи. Интернет, София, НБУ, 2003.  

5. Илиев Г, Д. Атамян, Мрежи за данни и интернет комуникации. София, Нови Знания, 

2009 г.  

6. Летников А.И., Наумов В. А. Разработка модели для анализа показателей качества 

функционирования сигнализации по протоколу SIP, жур. Электросвязь No 7, 2007 г., сс. 44-  

47.  

7. Мерджанов П, Телекомуникационни мрежи: Част 1 : Нови Знания,2010 г.  

8. Zwart B., S. Borst, and M. Mandjes, “Exact queueing asymptotics for multiple heavy-tailed on-

off flows,” in Proc. Conf. Computer Communications (IEEE Infocom), 2001, pp. 279–288.  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 

Семестър: 7 

Вис на курса: лекции, семинарни упражнения 

Часове седмично: 2 ч. лекции + 1 ч. сем. упр. / ЗС, 

Брой кредити: 6,0 

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

специалност Информатика 

Описание на дисциплината: 

Курсът по Изкуствен интелект (ИИ) запознава студентите с характерните черти и 

теоретичните основи на функционалното и логическото програмиране, както и с основните 

понятия, задачи и методи на Изкуствения интелект. Разглеждат се основните конструкции и 

типове данни в езиците за функционално програмиране. Изучават се основите на 

програмирането на езика Prolog. Разглеждат се някои класически направления на ИИ: 

търсене в пространството на състоянията, представяне и използване на знания, общуване с 

компютрите на ограничен естествен език, планиране на действията, машинно обучение и 

придобиване на знания, разпознаване на образи и др. Представят се също основите на 

конекционисткия подход в ИИ. 

Цел на дисциплината: 

Запознаване с теоретичните основи на езиците за функционално и логическо програмиране 

и придобиване на практически умения за програмиране на езиците Scheme и Prolog. 

Изучаване на класическите понятия и задачи на ИИ и усвояване на основни методи за 

програмиране в областта на ИИ. 

Методи на обучение: Използва се класическата лекционна форма на обучение, съчетана с 

практически упражнения, насочени към работа с конкретни среди за програмиране на 

езиците Scheme и Prolog. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по програмиране и структури 
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от данни, дискретна математика, математическа логика и др. 

Оценяване: Текущ контрол (общо 3 контролни упражнения през двата семестъра) и 

писмени изпити в края на всеки семестър 

Литература: 

1. Абелсън, Х, Дж. Сасмън. Структура и интерпретация на компютърни програми. София, 

СОФТЕХ, 1994.  

2. Нишева, М, Д. Шишков. Изкуствен интелект. Издателство “Интеграл”, Добрич, 1995.  

3. Нишева, М, П. Павлов. Функционално програмиране на езика Scheme. София, 2004.  

4. Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране, първа част: 

функционално програмиране. София, Ciela, 2003.  

5. Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране, втора част: логическо 

програмиране. София, Ciela, 2003.  

6. Bratko, I. PROLOG Programming for Artificial Intelligence (2
nd

 ed.). Addison-Wesley, 1990.  

7. Rich, E., K. Knight. Artificial Intelligence (2
nd

 ed.). McGraw-Hill, 1991.  

8. Russel, S., P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 1995.  

 

ПРОГРАМИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 6,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна 

Описание на дисциплината: 

Курсът е разработен като въведение в разработката на Web - базирани информационни 

системи с използване на широко използваните и доказали ефективността си самостоятелно 

или в комбинация езици и технологии като език за програмиране на web-страници HTML,   

Java-аплети, PHP, MySQL. Разглеждат се теми, свързани с процеса на проектиране и 

реализация на ефективни Internet/Intranet информационни системи, с подобряване на 

надеждността и сигурността им в аспекта на глобалната информационна инфраструктура и 

коректното проектиране на свързаните с информационните системи бази данни. Студентите 

се запознават със синтаксиса, семантиката и възможностите за приложение на езиците 

HTML и PHP. От практическа гледна точка са разгледани възможностите, които предлага 

платформата PHP/MySQL и свързаните с нея технологии за разработка на Web - базирани 

информационни системи. 

Курсът е базов за специалността информатика 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-информатик. Практиката показва, че студентите проявяват повишен интерес 

към курса и същият е в основата при разработката на своите дипломни работи. 
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Извън аудиторната 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. Материално-техническата база на 

ЮЗУ „Н. Рилски” е достатъчна за решаването на всички задачи, в извън аудиторната 

дейност на студентите. 

Цел на дисциплината: 

Поставени са следните основни цели, задачи и очаквани резултати: 

 Студентите 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; 

 студентите се запознаят с разработката на Web - базирани информационни системи 

с използване на широко използваните и доказали ефективността си технологии като 

Java-аплети, PHP/MySQL; 

 да свикнат с добрия стил в програмирането; 

 да научат основните принципи при разработка на приложен софтуер 

 проектиране и реализация на ефективни Internet/Intranet информационни системи; 

 разработване на малки софтуерни проекти в предметната област; 

 работа в екип. 

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения  

Предварителни условия: Предполага се, че студентите успешно са преминали 

курсовете по „Увод в програмирането”, „Обектно-ориентирано програмиране” (в ЮЗУ тези 

курсове са на основата на езика C++), „Програмиране и структури от данни (на базата на 

езика Java), “Бази от данни” и са запознати с основните прийоми и алгоритми в 

програмирането.  

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 (базов курс). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел. 

Литература: 

1. Лари Улман, PHP7 за Web. Алекс-Софт, 2017. 

2. Денис Колисниченко, PHP 7 & MySQL- практическо програмиране, Асеневци, 2016 

3. Саймън Стобърт, Дейвид Парсънс, Динамични уеб приложения с PHP и MySQL, 

DuoDesign, 2010 

4. Мери Милхолън, Джеф Кастрина, Създаване на Web страници – бързо и ефективно. 

СофтПрес, 2014. 

5. Нина В. Комолова, Елена С. Яковлева, HTML – самоучитель. Питер, 2011. 

6. Сергей Соколов, CSS 3 в примери, Асеневци, 2009. 

7. Adobe Dreamweaver CS – официален учебен курс. СофтПрес, 2008. 

8. Дори Смит, Java за World Wide Web. ИнфоДАР, 2008. 

9. BrianP. Hogan, HTML5 and CSS3. Develop with Tomorrow’s Standards Today, Pragmatic 

Programmers, 2010 

10. BrianP. Hogan, Web Design for Developers. A Programmer’s Guide to Design Tools and 

Techniques, Pragmatic Programmers, 2010 
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11. Robin Nixon, Learning PHP, MySQL, and JavaScript, O’Reilly Media, 2009 
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ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА 

Семестър: 7 

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

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции, 1 час сем. упражнения, 1 час лаб. упражнения 

Брой кредити: 5,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема, бакалавърска степен 

Описание на дисциплината: 

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: 

 прилагат методите на непараметричната статистика 

 Реализират конкретни приложения с помощта на различни технологични средства.  

Методи на обучение: лекции, семинари, дискусии, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Вероятности и 

статистика” и “Информационни технологии” 

Оценяване: 

 курсова работа- 30% от оценката  

 писмен изпит-тест 70% от оценката  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 50% от максималния резултат. 

Записване за обучение по дисциплината: в катедрата по информатика  

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: Основна: 

1. Велева Е., П. Йорданова, Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с 

Excel, УИ „Епископ Констатин Преславски“, Шумен 2017 

2. Божкова М., Н. Янев, Разклоняващи се стохастични процеси, УИ „Св Климент 

Охридски“, 2018 

3. Ангелова Й., В. Радева, Вероятности основни понятия, елементарна теория, вероятностни 

разпределения, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен 2020 

4. Большев,А.Н.,  В.Смирнов,  Таблици  математической  статистики,  Наука,  Москва  

1986г.  

5. Върбанова, М, Статистически методи в качествения контрол,Наука и изкуство, София, 

1974г.  
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6. Халвърсън М, М. Янг, Всичко за Office XP, СофтПрес, 2001г.  

7. G.Freiman,Exploratory data analysis,J., Isr.Math, 2002  

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

9. Калинов К.,Статистически методи в поведенческите и социалните науки, НБУ, 2010  

Допълнителна: 

1. https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/BS/BS_Nonparametric?BS704_Nonparametric_print.html 

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

 

ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции, сем. и лаб. упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/: 2 ч. лекции, 1 ч. сем. и 1 ч. лаб. упр. 

Брой кредити: 5,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема Описание на дисциплината: 

Курсът по Експертни системи (ЕС) цели да даде на студентите необходимата теоретична 

основа на навлизащите в областта, чрез въвеждане на единна терминология, подходи и 

формализми, да запознае обучаемите с особеностите на механизмите за извод, базите 

знания, основни идеи на търсенето, евристиките и ограниченията, както и да даде на 

студентите цялостна теоретична подготовка в областта на ЕС. 

Цел: да даде на студентите цялостна теоретична подготовка в областта на експертните 

системи. 

Задачи: формиране на навици за 

 анализ на приложимостта на експертните системи в различни области;  

 разграничаване на задачите за класификация и синтез;  

Методи на обучение: лекция, дискусия, упражнения  

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината 

“Функционално програмиране”, „Логическо програмиране” и „Изкуствен интелект” 

Оценяване: 

 20 % от текущ контрол  

 30 % писмен изпит задачи,  

 50% от писмен изпит теория  

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: Основна 

1. Джаксън П. Увод в експертните системи, Софтех, София, 1999  

https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/BS_Nonparametric?BS704_Nonparametric_print.html
https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/BS_Nonparametric?BS704_Nonparametric_print.html
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2. Нишева, М., Д. Шишков. Изкуствен интелект. Издателство "Интеграл", Добрич, 1995.  

3. Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране, първа част: 

Функционално програмиране. София, Ciela, 2003  

4. Тодорова, М. Езици за функционално и логическо програмиране, втора част: Логическо 

програмиране. София, Ciela, 2003.  

Допълнителна 

10. Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3
rd

 ed.), Prentice 

Hall, 2009 

11. Rajendra Akerkar, Priti Sajja, Knowledge-Based Systems, Jones & Bartlett Publishers, 2009 

 

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика 

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 
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в края на предходната учебна година 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

Основна: 

1. Ю. П. Зайченко – “Исследование операций”, Слово, Киев, 2003. 

2. В. Г. Карманов – “Математическое программирование”, изд. 6-ое, Физматлит, Москва, 

2008. 

3. Стефан М. Стефанов – “Количествени методи в управлението”, 2003. 

Допълнителна: 

4. M. S. Bazaraa, H. D. Sherali and C. M. Shetty – “Nonlinear Programming. Theory and 

Algorithms”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 3-rd ed., 2006.  

5. R. Fletcher – “Practical Methods of Optimization”, 2-nd ed., John Wiley & Sons, Chichester-

New York-Brisbane-Toronto-Singapore, 2000. 

6. Jorge Nocedal, Stephen Wright – “Numerical Optimization”, 2-nd ed., Springer, 2006. 

7. Stefan M. Stefanov – “Separable Programming. Theory and Methods”, 4-th ed., Springer, 

Dordrecht-Boston-London, 2016.     

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИ БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: Лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина. 

Описание на дисциплината: Курса запознава студентите с методите за разработване на 

обектно-ориентирани и разпределени бази от данни, посредством обектно-ориентирани 

среди за визуално проектиране и събитийно-ориентирано програмиране. Разглеждат се 

различни аспекти от проектирането на разпределени бази от данни и използването на 

различни обекти: набори от данни, обекти от тип „поле”, контроли обвързани с данни и др. 

Разработват се различни приложения за достъп до данни в зависимост от тяхната 

архитектура: обектно-ориентирани и разпределени (клиент/приложен сървър/сървър). 

Изучават се различни технологии за достъп до данни, като: ADO, ADO.NET, dbExpress, 

IBExpress, DataSnap, Cloud приложения и др. 

Цел на дисциплината: Целта на изучаваната тематика е студентът да добие представа за 

някои от основните технологии използвани при разработване на обектно-ориентирани и 

разпределени бази от данни и начините на тяхното използване. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат знания 
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по бази от данни и обектно-ориентирано програмиране. Желателно е студентите да са 

използвали среди за визуално проектиране и събитийно-ориентирано програмиране, като 

Visual Studio. 

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. Embarcadero Technologies.  Developing Database Applications: Embarcadero 

Technologies. Retrieved from Embarcadero Technologies Web Site. 2015. 

2. Marco Cantu. Mastering Delphi 7. Publisher Sybex. 2003. 

3. Marco Cantu. Delphi 2010 Handbook: A Guide to the New Features of Delphi 2010. 2010.  

4. Mario Szpuszta, Ingo Rammer. Advanced .NET Remoting. Publisher: Apress; 2nd ed. 

2005. 

5. Bob Swart. Delphi XE DataSnap Development Essentials. Bob Swart Training & 

Consultancy. 2011.  

6. Cary Jensen Ph,D. Delphi in Depth: ClientDataSets, Publisher CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 2011. 

7. Andrew Troelsen. Pro C# 5.0 and the .Net 4.5 Framework, Apress. 2012. 

8. Tim Patrick. Microsoft ADO.NET 4 Step by Step. Publisher: Microsoft Press. 2010. 

9. Xavier Pacheco. Delphi for .NET Developer's Guide. Publisher: Sams Publishing. 2004. 

Съкращения: ЗС: зимен семестър  

 

МУЛТИМЕДИЙНИ БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 

Часове (седмично) 2 часа лекции и 2 часа лабораторни упражнения / ЗС 

Брой кредити: 5.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно-

квалификационна степен Магистър по Информатика 

Описание на дисциплината: 

Курсът запознава студентите със мултимедийните системи и мултимедийните бази от 
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данни, както и различните формати за представяне на мултимедийните данни. Разглеждат се 

различни елементи на мултимедията: представяне на звук, текст, изображения и графика, 

анимация и видео. Изучават се структури от данни, модели на мултимедийните данни и 

системи за управление на бази от данни. Разглежда се Интернет като среда за мултимедийни 

разпределени бази от данни. 

Цел на дисциплината: 

Целта на дисциплината е студентите да добият представа за основни понятия, обекти и 

някои основни теоретични резултати в мултимедията, начините по които мултимедийните 

обекти се структурират и могат да се описват. 

След завършване на курса студентите трябва да могат да проектират ефективни и 

качествени мултимедийни продукти, и да умеят да работят в екип.  

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по информационни технологии 

и бази от данни. Желателни са знания по програмиране на езиците C++, ObjectPascal и/или 

C#. 

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 

откурсов проект и реферат. Студентите, които нямат минимална оценка среден /3/ от 

текущконтрол, не се допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да представят 

допълнителниразработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се допускат до 

писмен изпит напоправителна или ликвидационна сесия. Окончателната оценка се получава 

от средноаритметичното 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. Ian H. Witten, David Bainbridge, David M. Nichols(2009)Multimedia Information 

andSystems: How to Build a Digital Library, Morgan KaufmannPublishing 

2. Steve Heath (2017)Multimedia and Communications Technology, 2nd Edition, Focal Press 

3. K. Selçuk Candan and Maria Luisa Sapino (2010)Data Management for 

MultimediaRetrieval,Cambridge University Press 

4. Raphael Troncy, Benoit Huet, Simon Schenk (2011)Multimedia Semantics: 

Metadata,Analysis and Interaction, Publisher Wiley, USA 

5. Marcelle Kratochvil (2013)Managing Multimedia and Unstructured Data in the 

OracleDatabase: A revolutionary approach to understanding, managing, and delivering 

digitalobjects, assets, and all types of data,Packt Publishing, UK 

6. Steve Heath (2017) Multimedia and Communications Technology, 2nd Edition, Focal 

Press. 

7. Peter Brinkmann (2012)Making Musical Apps: Real-time audio synthesis on Android 

andiOS, O'Reilly Media, USA 

8. Elizabeth Keathley (2014)DigitalAsset Management: Content Architectures, 

ProjectManagement, and Creating Order out of Media Chaos, Apress Publishing, UK 

9. Matthew A. Russell (2013)Mining the Social Web, 2nd Edition: Data Mining 

Facebook,Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More, O'Reilly Media, English 

10. Dan Zarrella (2009) The Social Media Marketing Book, O'Reilly Media, USA 

11. Anton Polinger (2011)Developing Microsoft Media Foundation Applications, 
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MicrosoftPress, USA 

12. Olive Marsh (2017)Multimedia Technology and Applications, ML BooksInternational 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

АЛГОРИТМИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО 

И ИКОНОМИКАТА 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и семинарни занятия 

Часове (седмично): 2 часа лекции и 2 часа семинарни 

Брой кредити: 5.5 кредита 

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

специалност Информатика. 

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 лабораторни занятия 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по математически анализ, 

линейна алгебра, аналитична геометрия, математическо оптимиране, теория на 

вероятностите. 

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 
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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. В. В. Подиновский, В. М. Гаврилов. Оптимизация по последовательно применяемым 

критериям – Советское радио, Москва 1975.  

7. Ю. К. Машунин. Методы и модели векторной оптимизации – Наука, Москва 1986.  

8. Vira Chankong, Yacov Y. Haimes. Multiobjective Decision Making: Theory and Methodology 

Series Volume 8 – North-Holland, New York, Amsterdam, Oxford  

9. Д. Дочев, Й. Петков. Теория за вземане на решения. Варна, Наука и икономика,  

2008.  

10. К.Тенекеджиев, Н. Николов, Д. Димитракиева. Теория и практика на рисковите 

решения. МАРС, 2002.  

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: Лекции и лабораторни занятия 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

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

специалност Информатика, образователно-квалификационна степен Бакалавър по 

Информатика  

Описание на дисциплината:  

През последните няколко години сме свидетели на бурното развитие на пазарния дял на 

мобилни устройства като таблети, електронни четци и смартфони. Разработването на 

приложения доби нов смисъл, тъй като клавиатурата и мишката не са вече основните 

средства за управление на компютърни устройства. Поради тази причина се появява и 

необходимостта от изучаване на нови технологии за програмиране и за създаване на 

приложения със съвсем нова идеология. Този курс е практическо въведение в 

разработването на приложения за мобилни устройства. В семинарните занятия студентите 

ще се запознаят с различните среди за разработване на мобилни приложения и ще 

придобият основни теоретични познания и умения. Детайлно ще бъде разгледана и 

използвана средата на Microsoft Visual Studio с Xamarin.Forms, на която студентите ще 

разработват своите приложения в лабораторните занятия, както и индивидуална курсова 

задача, в края на курса. 

Цел на дисциплината: Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени 

познания и допълнителна специална подготовка за теорията и практиката в разработването 
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на приложения за мобилни устройства. Те ще се запознаят с някои от средите за 

разработване на мобилни приложения и ще натрупат повече практически умения с 

разработването на приложения за Android. 

Методи на обучение: Беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по дисциплините „Основи на 

програмирането“, „Компютърни архитектури“ и „Съвременни езици и среди за 

програмиране“. 

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: 

Основна литература 

1. Paul Johnson (2018) Using MVVM Light with your Xamarin Apps, Apress. 

2. Paul F. Johnson (2015) Cross-platform UI Development with Xamarin.Forms, Packt 

Publishing. 

3. Janathan Peppers (2014) Xamarin Cross-platform Application Development, Packt 

Publishing. 

4. David Britch (2017) Enterprise Application Patterns using Xamarin.Forms, Microsoft 

Press. 

5. Jim Bennett (2018) Xamarin in Action. Creating native cross-platform mobile apps, 

Manning Publications. 

6. Russell Fustino (2018) Azure and Xamarin Forms: Cross Platform Mobile Development, 

Apress. 

7. Charlez Petzold (2016) Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms, Microsoft Press. 

8. Matthew Leibowitz (2015) Xamarin Mobile Development for Android Cookbook, Packt 

Publishing. 

9. Mark Reynolds (2014) Xamarin Essentials, Packt Publishing. 

10. Dan Hermes (2015) Xamarin Mobile Application Development, Apress. 

11. Can Bilgin (2016) Mastering Cross-Platform Development with Xamarin, Packt Publishing 

12. Christopher Miller (2017) Cross-platform Localization for Native Mobile Apps with 

Xamarin, Apress. 

13. William Smith (2014) Learning Xamarin Studio, Packt Publishing. 

14. Mathieu Nayrolles (2015) Xamarin Studio for Android Programming: A C# Cookbook, 

Packt Publishing. 
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15. Jonathan Peppers (2014) Xamarin Cross-platform Application Development, Packt 

Publishing.  

16. Michael Williams (2016) Xamarin Blueprints, Packt Publishing. 

17. Cesar de la Torre, Simon Calvert (2016) Microsoft Platform and Tools for Mobile App 

Development, Microsoft Press. 

18. Ayan Chatterjee (2017) Building Apps for the Universal Windows Platform, Apress. 

19. Benjamin Perkins, Jacob Vibe Hammer, Jon D. Reid (2016) Beginning Visual C#® 2015 

Programming, John Wiley & Sons, Inc. 

20. Maximiliano Firtman (2013) Programming the Mobile Web, Second Edition, O’Reilly. 

21. Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal (2009) Beginning Smartphone Web Development, Apress. 

22. Gerald Versulius (2017) Xamarin Continuous Integration and Delivery, Apress. 

23. Adam Nathan (2016) Universal Windows® Apps with XAML and C#, SAMS 

24. Xamarin.Forms Notes for Professionals; https://books.goalkicker.com/XamarinFormsBook/ 

Допълнителна литература 

1. Free ebook: Creating Mobile Apps with Xamarin.Forms; 

https://blogs.msdn.microsoft.com/microsoft_press/2016/03/31/free-ebook-creating-mobile-

apps-with-xamarin-forms/ 

2. Xamarin.Forms; https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/ 

3. Xamarin; https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin 

4. Microsoft Visual Studio; https://visualstudio.microsoft.com/ 

Съкращения: ЗС: зимен семестър  

 

ИНТЕРАКТИВНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: 7 

Кредити: 5.5 

Седмичен хорариум: 2л + 2 лаб. упр. 

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит  

Вид на изпита: решаване на задача на компютър и компютърно базиран тест 

Анотация:  

Курсът по интерактивни мултимедийни технологии е предназначен за студенти от 

специалности Информатика и Математика и Информатика на ПМФ. 

Целта на курса е овладяване на основни принципи и технологии за създаване, обработка и 

интегриране на различни мултимедийни обекти.  

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 Създават, редактират и интегрират различни мултимедийни обекти; 

 Да използват мултимедийни методи и техники при създаване на собствени ефекти и 

решения; 

https://visualstudio.microsoft.com/
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 Да разработват мултимедийни продукти; 

 Прилагат основни принципи и технологии за проектиране и създаване на 

интерактивно мултимедийно съдържание; 

 Да проектират и разработват интерактивни образователни игри. 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Изучават се въпроси, свързани с основни понятия в интерактивната мултимедия. Разглеждат 

се основни характеристики на авторски среди за създаване на интерактивно мултимедийно 

съдържание. Разглеждат се и основни технологии за създаване на интерактивни мобилни 

приложения и виртуална реалност. Практическата реализация е свързана с проектирането и 

разработването на интерактивни образователни игри (serious games, educational computer 

games). Акцентира се на проблемно и проектно базираното обучение. 

Литература: 

А) Основна литература: 

1. Иванов И. Интерактивни презентации, Изд. "Обучение", София, 2010 

2. Иванов И. С. Николов, Цифрови видеопродукции, Изд. "Обучение", София, 2012 

3. Марков А., М. Тодорова, М. Петров, Мултимедийни технологии, Фабер, Велико Търново, 

2006 

4. Тодорова М, Хр. Монева, "Мултимедийни технологии", УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 

Велико Търново, 2006 год. ,  

5. Adobe Flash Professional CS6. Официален курс на Adobe Systems 

6. Audacity Manual, http://manual.audacityteam.org/o/ 

7. Captivate 7 Maual, helpx.adobe.com/pdf/captivate_reference.pdf  

8. Technical Support VideoPad Video Editor, http://www.nchsoftware.com/videopad/support.html 

9. Минковска Д., МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НОВИТЕ ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ http://www.tu-

sofia.bg/faculties/mf/adp/nntk_files/konf-12/Materials/NAPRAVLENIE-8/10-8-D.Minkovska.pdf  

10. Interactive Multimedia, Edited by Ioannis Deliyannis, ISBN 978-953-51-0224-3, 312 pages, 

Publisher: InTech, 2012, URL: http://www.intechopen.com/books/interactive-multimedia 

11. Interactive Multimedia, Multimedia Production and Digital Storytelling, ED. by 

DraganCvetkovic, Published: September 25th 2019, DOI: 10.5772/intechopen.77566, ISBN:978-1-

78923-912-6, Print ISBN: 978-1-78923-911-9, eBook (PDF) ISBN: 978-1-78984-980-

6,:https://www.intechopen.com/books/interactive-multimedia-multimedia-production-and-digital-

storytelling 

Технология за обучение и оценяване 

Акцентира се на проблемно и проектно базираното обучение. Обучението се подпомага с 

учебни материали публикувани в системата за електронно обучение, поддържана от 

Научно-изследователската лаборатория за електронно обучение към ПМФ: www.e-

learning.swu.bg  

Оценяването е въз основа на текущия контрол и изпитните резултати. 

Изпитната процедура включва: практическо решаване на задача на компютър и компютърно 

базиран тест. Когато оценката на една от частите е Слаб 2. Оценката от изпита се счита за 

http://www.intechopen.com/books/interactive-multimedia
http://www.e-learning.swu.bg/
http://www.e-learning.swu.bg/
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Слаб 2. Скала за оценяване на студентите по шестобалната система: 

А. Отличен  92% - 100%  

В. Мн. добър  76% - 91%  

С. Добър  59% -75%  

D. Среден  50% - 58%  

Е. Слаб  0% - 50%  

 

Крайната оценка в протокола се оформя като средно аритметична стойност на оценката от 

текущ контрол и оценката от изпита. Когато оценката от изпита е Слаб 2, независимо от 

средноаритметичната стойност на оценката от текущ контрол и изпитната оценка, за крайна 

оценка се приема Слаб 2. 

 

NOSQL БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

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

специалност Информационни системи и технологии (бакалавър) 

Описание на дисциплината: С широкото навлизане на big data обработката и съхраняване 

на информация в големи обеми с нерелационни бази от данни ставa все по-популярнo. Този 

курс има за цел да въведе основите на нерелационните бази от данни и да покаже как те 

могат да бъдат използвани в конкретни проекти. В курса ще бъдат разгледани три основни 

вида нерелационни бази от данни – key-valued stores, document stores, column-oriented stores. 

Конкретните бази от данни, с които студентите ще се запознаят са MongoDB и RavenDB. 

Ще бъде разгледан начина на комуникация с тях и използването им като услуги. В курса ще 

бъдат засегнати и облачните бази. Теоретично ще бъдат разгледани моделите на т.нар. blobs, 

azure tables и dynamoDB. 

Цел на дисциплината: е студентът да добие знания и умения за работа с нерелационни 

бази от данни.  

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиранe, Операционни системи, Бази от данни 

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. Gaurav Vaish, Getting Started with NoSQL, Packt Publishing, 2013 

2. Dan Mccreary, Ann Kelly, Making Sense of NoSQL, Manning Publications, 2014 

3. Shashank Tiwari, Professional NoSQL, Wrox, 2011 

4. Christof Strauch, NoSQL Databases (http://www.christof-strauch.de/nosqldbs.pdf) 
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5. Eelco Plugge, Peter Membrey and Tim Hawkins, The Definitive Guide to MongoDB: The 

NoSQL Database for Cloud and Desktop Computing, Apress, 2010 

6. David Chappell, Understanding NoSQL on Microsoft Azure, Chappell & Associates, 2014 

7. http://ravendb.net/docs 

8. https://foundationdb.com/documentation/ 

9. http://neo4j.com/developer/get-started/ 

10. http://hadoop.apache.org/docs/current/ 

11. Blob Service Concepts  (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dd179376.aspx) 

12. http://cassandra.apache.org/ 

 

МЕТАДАННИ 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

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

специалност Информационни системи и технологии (бакалавър) 

Описание на дисциплината: Метаданните може да се използват, за да се улесни 

откриването на ресурси, да се документира съдържанието на бази от данни, както и за 

проследяване на състоянието на ресурсите в една колекция. Важно за информационните 

специалисти е да оценят ролята на метаданни в администрацията на дигитални ресурси, в 

осигуряването на сигурност, в процеса на извличане на данни, и в електронната търговия. 

Курсът е предназначен да осигури опит в прилагане метаданните в практиката. Ще бъдат 

разгледани както  Dublin Core Metadata, Resource Description Framework, така и различните 

видове микроформатни метаданни. Ще бъдат разгледани и метаданните в програмирането и 

тяхното използване чрез Code Reflection. 

Цел на дисциплината: да се даде възможност на студентите да усвоят принципите, 

нормите и инструментите за работа с метаданни. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране, Операционни системи, Бази от данни 

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. Liu, J. (2007). Metadata and its applications in the digital library: Approaches and practices. 

Westport, Conn: Libraries Unlimited. 

2. Baca, M. (2008). Introduction to metadata. Online Edition, Los Angeles, CA: Getty Research 
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Institute  

3. (http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intrometadata/pdf.html) 

4. Intner, S. S., Lazinger, S. S., & Weihs, J. R. (2006). Metadata and its impact on libraries. 

Library and information science text series. Westport, Conn: Libraries Unlimited. 

5. http://dublincore.org/ 

6. Bert Moss, Metadata in Digital Forensics, eForensics Magazine, 

http://www.isebahamas.com/Bert%20Moss%20eforensics%20article.pdf 

7. Usama Salama, Vijay Varadharajan, and Michael Hitchens, Metadata Based Forensic 

Analysis of Digital Information in the Web, Annual Symposium On Information Assurance 

& Secure Knowledge Management, June 5-6, 2012, Albany, NY 

(http://www.albany.edu/iasymposium/proceedings/2012/6-

Salama_Varadharajan&Hitchens.pdf) 

8. Дейвид Хънтър, Програмиране с XML, SoftPress, 2001 

9. Shelley Powers, Practical RDF Paperback, O'Reilly, 2003 

10. MSDN (http://msdn.microsoft.com) 

 

XML СТАНДАРТИ ЗА ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ НА MS OFFICE 

 

Семестър: 7 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 5.5 кредита 

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

специалност Информационни системи и технологии 

Описание на дисциплината: Дисциплината запознава студентите с основите на езиците 

WordprocessingML, SpreadsheetML, PresentationML и DrawingML, и включва теми, като: 

въведение в Open XML, въведение в езика WordprocessingML (Wordprocessing Markup 

Language), създаване на електронни документи, създаване на основната структура на 

документ в WordprocessingML; възможности на езика WordprocessingML за добавяне и 

форматиране на тест, работа с таблици в WordprocessingML; възможности на езика 

WordprocessingML за работа със стилове, добавяне на изображения в WordprocessingML; 

възможности на езика WordprocessingML за форматиране на страници, добавяне на 

потребителски XML текст в документи в WordprocessingML, окончателно оформление на 

документ в WordprocessingML; допълнителни възможности на езика WordprocessingML; 

въведение в езика SpreadsheetML (Spreadsheet Markup Language), основни елементи на една 

таблица (Spreadsheet), създаване на работни листа (Worksheets) в езика SpreadsheetML; 

възможности на езика SpreadsheetML за работа с формули, оптимизиране на работни листа, 

възможности на езика SpreadsheetML за работа с таблици и осеви таблици; възможности на 

езика SpreadsheetML за добавяне и позициониране на диаграми, прилагане на стилове към 

съдържание, условно форматиране, работни листя за диаграми; допълнителни възможности 

на езика SpreadsheetML; въведение в езика PresentationML (Presentation Markup Language), 

създаване на основната структура на документ в PresentationML; възможности на езика 

PresentationML за работа с обекти (Shapes), основни елементи на една презентация; 

http://msdn.microsoft.com/
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възможности на езика PresentationML за работа с плейсхолдери (Placeholders) и изображения 

(Pictures); възможности на езика PresentationML за работа с таблици и диаграми; въведение в 

езика DrawingML (Drawing Markup Language), възможности на езика DrawingML за работа с 

текст и графика; възможности на езика DrawingML за работа с таблици и диаграми, 

използване на теми; 

Цел на дисциплината: Студентите да придобият задълбочени познания свързани с 

основите на езиците WordprocessingML, SpreadsheetML, PresentationML и DrawingML. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни упражнения 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по информационни системи и 

технологии, а така също и MS Word, MS Excel и MS PowerPoint, XML и HTML. 

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: 

1. Wouter van Vugt. Open XML the Markup Explained. Microsoft Press. 2007. 

2. Introduction to markup compatibility. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ 

ff478576.aspx. 2015. 

3. Working with WordprocessingML documents. https://msdn.microsoft.com/EN-

US/library/office/ gg278327.aspx. 2015. 

4. Working with SpreadsheetML documents. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ 

gg278328.aspx. 2015. 

5. Working with PresentationML documents. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ 

gg278318.aspx. 2015. 

6. Drawing class. https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/office/documentformat.openxml.word-processing.drawing.aspx. 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

ЛС: летен семестър 

 

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 7,0 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Базова 

Описание на дисциплината: Софтуерните технологии се отнасят до разработването 

насофтуерни продукти, чрез използването надобре дефинирани научни принципи, методи 

ипроцедури. Резултатът от софтуерното инженерство е ефективен и надежден софтуерен 
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продукт. Иновациите, които наблюдаване днес са резултат от добре проектирани и 

разработени софтуерни продукти. Този курс етеоретично ипрактическо въведение 

вуправлението на софтуерното производство. По време на лекциитестудентите ще се 

запознаят снеобходимия теоретичен материала по време на лабораторните занятия ще 

прилагат получените знания в практически проекти. 

Цел на дисциплината: Този курс има за цел да осигури на студентите знания за основните 

теоретични понятия и практически похвати свързани със софтуерното инженерство 

Методи на обучение: беседа, демонстрация, работа по проекти и работа в екип. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания подисциплините „Основи 

напрограмирането“, „Компютърни архитектури“ и „Съвременни езици и среди за 

програмиране“ 

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 

откурсов 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 

напоправителна или ликвидационна сесия. Окончателната оценка се получава от 

средноаритметичното на резултатите от текущия контрол и оценката от писмения изпит. 

 

Записване за обучение по дисциплината: не е необходимо. 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: Основна 

1. Capers Jones (2010) "Software Engineering Best Practices Lessons from Successful 

Projects inthe Top Companies", McGraw-Hill Companies. 

2. RobStephens (2015) "Beginning Software Engineering", Wrox. 

3. John Dooley (2011) "Software Development and Professional Practice", Apress. 

4. Henry H. Liu (2009) "Software Performance and Scalability. A Quantitative Approach", 

JohnWiley & Sons, Inc 

5. Per Runeson,Martin Höst, Austen Rainer, Björn Regnell (2012) "Case Study Research 

inSoftware Engineering. Guidelines and Examples", John Wiley & Sons, Inc.38.Stephen 

R. Schach (2011) "Object-Oriented and Classical Software Engineering", 8th 

Edition,McGraw-Hill Companies, Inc. 

6. Coral Calero, Mario Piattini, Editors (2015) "Green in Software Engineering", Springer. 

7. Sam Guckenheimer, Neno Loje (2012) "Agile Software Engineering with Visual 

Studio(Microsoft Windows Development Series)", 2nd Edition, Addison-Wesley 

8. CaitlinSadowski, Thomas Zimmermann, Editors (2019) "Rethinking Productivity in 

SoftwareEngineering", Apress Open.42.Josh Tyler (2015) "Building Great Software 

Engineering Teams", Apress. 

9. Priyadarshi Tripathy, Kshirasagar Naik (2015) "Software evolution 

andmaintenance:apractitioner’s approach", John Wiley & Sons, Inc. 

10. Olga Filipova, Rui Vilão (2018) "Software DevelopmentfromA to Z: A Deep Dive into all 

theRoles Involved in the Creation of Software", Apress. 

11. Douglas Bell (2005) "Software Engineering forStudents: A Programming Approach", 4-

thEdition, Addison-Wesley. 

12. Simple Easy Learning (2018) "SoftwareEngineeringTutorial: Absolute 

Beginners";https://www.tutorialspoint.com/software_engineering/index.htm47.Ronald J. 

Leach (2016) "Introduction to Software Engineering", 2nd Edition, CRC Press. 
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13. Susan Lincke (2015) "Security Planning: An Applied Approach", Springer. 

Допълнителна литература 

1. António Miguel Rosado da Cruz, Sara PaivaEditors (2018) "Modern Software 

EngineeringMethodologies for Mobile and Cloud Environments", IGI Global, USA. 

2. Laurent Bossavit (2015) "The Leprechauns of Software Engineering", Leanpub. 

3. David J. Parker (2016) "Mastering Data Visualization with Microsoft Visio 

Professional 2016",Packt Publishing Inc. 

4. Gregg D. Richie (2017) "Microsoft Project 2016. Microsoft Official Academic 

Course",WILEY. 

5. Leon Starr, Andrew Mangogna, Stephen Mellor (2017) "Models to Code: With No 

MysteriousGaps", Apress 

 

КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции и упражнения 

Часове (седмично) /ЗС/ седмично: 2 часа лекции и 2 часа лабораторни упр. 

Брой кредити: 6,5 кредита 

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

специалността “Информатика” за образователно-квалификационната степен на обучение 

“Бакалавър” 

Описание на дисциплината: 

Предлаганият курс съдържа широк спектър от известни теми и задачи от естествените 

науки. Курсът дава основни знания, необходими в дейността на всеки студент, обучаващ се 

в природонаучните области и техните приложения. Предлаганият предлага отделни модули 

от атрактивни компютърни експерименти. За всеки експеримент са представени 

компютърни цветни анимации, графики, числени резултати, задачи, тестове. Курсът 

обхваща над 100 компютърни експеримента по направленията Механика, Термодинамика и 

молекулна физика, Трептения и вълни, Електричество и магнетизъм, Оптика, Квантова 

физика и др. Допълнително е представен пакет основни курсове по висша математика, 

адаптиран преди всичко за природо-математическитте специалности - с по-голяма 

практическа насоченост и онагледяване. . 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 общоприета 

добра съвременна природонаучна ориентация и повишаване на интереса към интерактивно 

изследване на процесите и тяхното моделиране. 

Методи на обучение: Лекции и лабораторни упражнения /с Мултимедия/. 

Предварителни условия: За слушането на курса са достатъчни училищните представи и 

знания по природните науки и математическите дисциплини от І и ІІ курс Оценяване: 

писмен изпит /допуска се повишаване на оценката от изпита с 1 бал от текущ контрол – при 

контролна работа с оценка 4 и участие в работата през семестъра/ 

Записване за обучение по дисциплината: предварително записване чрез подаване на 
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молба в учебен отдел в края на предидущия семестър. 

Записване за изпит: съгласуване с преподавател и с учебен отдел. 

Литература: 

Основна: 

1. http://elearning-phys.uni-sofia.bg/~gchrista/Lekcii/ - СУ,  2010 

2. Х.Фулър. Р.Фулър, Р.Фулър. Физиката в живота на човека, С, 1988г.  

3. Р.Файнман, Р..Лейтон, М.Сендс.Файнманови лекции по физика (всяко издание).  

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

4. М.Максимов, Г.Христакудис. Физика 10.клас, Булвест, София 2000;  

5.  П.Райчев, Кр.Иванов и др. Физика  за 10 клас (ч.втора .Вълни и частици), Просвета 

,София 1991г. 

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

Допълнителна: 

8. Kirkpatrick L., G.Wheeler. Physics . A world view. 1995.  

9. А. Пинский и др. Физика /11/. Изд.Просвещение, Москва,1999г.  

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

11. А. Дорозов, Т.Драгунов. Визуализация и анализ инвериантных множеств динамических 

систем. Москва-Ижевск, 2003г.  

13. С. Поршнев. Компютерное моделирование физических процессов в пакете Matlab. М. ,  

2003.  

14. С.Поршнев. Вычислительная математика.С-Пб, 2004г.:  

16. С.П. Капица. С.Курдюмов, Г.Малинецкий. Синергетика и прогнозы будущего. Москва. 

,2003г.  

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

19. П. Бозарова, М.Тасев. Компютърни модели в естествените науки. В сб. Качеството на 

университетското образование, Бл., 2002, стр.57-68.  

20. М.Тасев. – В търсене на съюз между синергетиката и образованието през ХХІ век, сп. 

Педагогика, кн.10, 2001г., стр.3-28.  

21. В. Босс.Лекции по математике. М. 2004г.  

(+ Актуални е-ресурси ( с книги по ОДУ и сайтове Интернет)).  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции/ семинарни упражнения 
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Часове (седмично)/ЛС: 2 часа лекции + 2 часа упражнения седмично/ ЛС 

Брой кредити 6.5 кредита 

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

специалност Информатика 

Описание на дисциплината: 

Курсът по разпознаване на образи закономерно влиза в системата за подготовка на 

специалисти по информатика, като развива арсенала от възможности на изкуствения 

интелект (в това число и на методите за разпознаване) и хармонично си взаимодейства с 

новите информационните технологии. В него се разглеждат основните принципи на 

теорията по разпознаване на образи, които придобиват все по-голямо значение в качеството 

на фактор, играещ съществена роля при построяването на съвременните информационни 

системи, тъй като с методите на разпознаване на образи се решават задачи, свързани с 

интердисциплинарни изследвания. Застъпени са основни области като: представяне на 

данните, отделяне на основите признаци, определяне на оптималните решаващи процедури, 

основани на различни подходи и оценка на параметрите на процедурите. 

Курсът е съобразен с основните курсове четени в редица университети в САЩ и Русия. 

Цел на дисциплината: 

Курсът има за цел да даде възможност на студентите, проявяващи интерес към проблемите 

свързани с анализ и обработка на информацията да се запознаят с основните принципи и 

практически методи за разпознаване на образи. Студентите трябва да придобият знания за 

теоретичните основи и за практическите методи за разпознаване на образи, да построяват 

математически модели, които да прилагат за решаване на задачи, свързани с класификация 

на обекти с не-голяма степен на сложност. 

Методи на обучение: лекции, беседи, дискусии, самостоятелна работа, практическа 

работата със системиза математически пресмятания Matlab, Mathematika, Maple, MathCad, 

Scilab. 

Предварителни условия:  включват изучаването на задължителните дисциплини от І и ІІ 

семестър„Компютърна математика1 и 2“ и „Основи на програмирането“, „Бази от данни“, 

„Създаване на експертнисистеми“. 

Оценяване: курсова задача и 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: 

Основна 

1. Синягина Нина , Маргарита Тодорова РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ, Университетско 

издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2007  

2. Bishop C.Pattern Recognition and Machine Learning , Springer 2006,  

3. Duda R. O, P. E. Hart, D. Stork Pattern Classification (2nd. Edition) , Wiley 2002,  

4. Kuncheva Ludmila,  Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms, Wiley, 2004  

Допълнителна  

5. Aitken C., F. Taroni,Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists , Wiley, 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471210781.html
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2004.  

6. Fu K. Syntacic (Linnguistic) Pattern Recognition.- to book “Digital Pattern Recognition”, 

Edited by K. Fu, Second Corrected and Updated Edition, Springer - Verlag: Berlin-Heidelberg - 

New York,1980  

7. Looney C.G., Pattern Recognition using neural networks: theory and algorithms for engineers, 

Oxford University Press, 1997  

8. Post E. Formal Reductions of the General Combinatorial Decision Problem, Am J. of Math, 

1943, v.65  

9. Айзерман М., Браверман, Розоноэр Л. Метод потенциальных функций в теории 

обучения машин, Москва, Наука, 1970  

10. Горелик А. Общая постановка задачи распознавания объектов и явлений, Кибернетика, 

1980, №6  

11. Горелик А., В. Скрипкин, Методы распознавания, Высшая школа, Москва, 1989  

12. Журавлев Ю. Об алгебрическом подходе к решению задач распознавания или 

классификации, Проблемы кибернетики, М., Наука, 1978 

13. Михалевич В., Последовательные алгориты оптимизации и их применение, 

Кибернетика, 1965, № 1 и 2  

14. Ту Дж., Гонсалес, Принципы распознавния образов, Мир, Москва, 1978  

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 6,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

Описание на дисциплината: 

Курсът е разработен като въведение в технологии за реализация на Web- базирани 

Internet/Intranet информационни системи с използване на технологиите на фирмата Oracle. 

Разглеждат се теми, свързани с процеса на проектиране и реализация на ефективни 

Internet/Intranet информационни системи, с подобряване на надеждността и сигурността им в 

аспекта на глобалната информационна инфраструктура и коректното проектиране на 

свързаните с информационните системи бази данни. Студентите се запознават с една от най-

разпространените технологични решения в областта на базите от данни за разработка на 

Web- базирани информационни системи 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 Проектират на Web- базирани информационни системи. 
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 Реализират Web- базирани информационни системи.  

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Бази от 

данни” и “Програмиране в Интернет”. 

Оценяване: 

 курсова работа- 50% от оценката  

 писмен изпит-тест 50% от оценката  

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% 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: 

Основна 

1. Oracle Corporation, Oracle Database® Database Concepts 19c, February 20202. 
2. Oracle Corporation, Oracle® Application Express Application Builder User's Guide, Release19.2, 

December 2019 
3. Oracle Corporation, Oracle® Application Express SQL Workshop Guide, Release 19.2,December 

2019 
4. Oracle Corporation,Oracle® Application Express Administration Guide, Release 19.2, October2019 

5. Rick Greenwald, Beginning Oracle® Application Express, ISBN 9780470388372 

 

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМПЮТРИТЕ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения. 

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

Брой кредити: 6,5 кредита 

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

специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: 

Предмет на курса е да запознае студентите със съвременните рискове при съхраняване на 

информацията и методи за нейната защита от разрушаване и неоторизиран достъп. Наред с 

теоретичните аспекти на защитата (кодове, криптографски схеми) са разгледани средства и 

методи за контрол и защита. Разглеждат се принципите на доверителни системи, 

класификация и стандарти за оценка на доверие на съответните класове на компютърни 

системи по отношение на защита на информацията. 

Цел на дисциплината: 

Целта на този курс е студентите да придобият знания и умения за идентификация на 

възможни рискове в конкретни системи и да прилагат различни средства за защита. 

Методи на обучение: лекции, практически упражнения, беседи. 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по: операционни системи, 



 Информационен пакет спец. ИНФОРМАТИКА 2021 

102 
 

компютърни архитектури, теория на вероятностите, статистическа обработка на 

информацията, дискретна математика. Желателни са знания за: кодиране на информацията и 

принципи на криптографията. 

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: 

Основна 

1. Синягина, Мирчев, Дамянов, Христов, Защита на компютърната информация, 

Университетско издателство, 2005 г.  

2. Paar, Christof and Jan Pelzl, Understanding Cryptography: A Textbook for Students and 

Practitioners, Springer, 2009.  

3. Дебра Шиндър, Компютърни мрежи, СофтПрес, 2003.  

4. Хоумър, А., Д.Съсман, Бр. Брансис и др., Професионално програмиране с Active Server 

Pages 3.0, СофтПрес, 2001.  

5. Кастането, X., Х.Роаст и др., Професионално програмиране с РНР, СофтПрес, 2001.  

6. Бойваленков, П., http://www.moi.math.bas.bg/~peter.  

7. Department of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria, DoD 5200.28-STD.  

8. Уикипедия - Интернет енциклопедия, http://www.wikipedia.org.  

9. Howard, M., D. LeBlanc, Writing Secure Code, Microsoft Press, 2002.  

10. Network Associates, Inc. An introduction to cryptography, 1998.  

11. Bagnall, В., C.Broomes, R.Russell, E-mail Virus Protection Handbook, Syngress Publishing, 

2000.  

12. Dunsmore, B., J.W. Brown, M.Cross, Mission Critical! Internet Security, Syngress Publishing, 

2001  

13. Ludwig, M., The little black book of computer viruses, Americal Eagle Publications, Inc.  

1996.  

14. Ed Bott, C. Siechert, Microsoft Windows Security Inside Out for Windows XP and Windows 

2000, Microsoft Press, 2003  

15. http://www.avp.ch  

16. Pfleeger.Ch., S.L.Pfleeger, Security in Computing, Third Edition,Prentice Hall  

17. PTR, 2002  

Допълнителна 

1. http://turinq.une.edu.au/~comp290/  

2. Smith, В., B.Komar, Microsoft Windows Security Resource Kit, Microsoft Corporation,  

2003  
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3. Bishop, M. Computer Security: Art and Science, Addison Wesley Professional, 2003  

4. Кпандер, Л, Защита от Хакери, София, 1999  

5. Скамбрей, Д., МакКпър, С., Къртс, Д., Защита от хакерски атаки, София, 2001  

6. Хеч, Б., Пий, Д., Курц, Д., Защита от хакерски атаки за Linux, София, 2001  

7. Garfinkel, S., Spafford, G., Practical UNIX and Internet Security, O'Reilly, 1996  

8. Zwicky, E., Coopers, S., Chapman, D., Building Internet Firewalls, O'Reilly, 2000  

9. http://www.all.net  

10. Thompson K., Reflections on Trusting Trust, Communication of the ACM, Vol. No. 8, August 

1984, pp. 761-763, Association for Computing Machinery, Inc.  

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 

КОМПЮТЪРЕН ДИЗАЙН 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции и упражнения. 

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

Брой кредити: 6,5 кредита  

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

специалност “Информатика”. 

Описание на дисциплината: Курсът цели да запознае студентите с теоретичните основите 

на графичния дизайн и неговото значение в информационните технологии. Теорията е 

онагледена чрез практическото използване на различни софтуерни продукти за създаване и 

обработване на растерна и векторна графика. Знанията, които студентите ще придобият, ще 

им помогнат да създават и редактират растерни и векторни графични обекти, да създават 

собствени графични галерии, да познават основните изисквания към добрия дизайн, и да са 

наясно с подбора на цветови модели и шрифтове. Курсът е ориентиран към студентите от 

специалност „Информатика“ 4 курс в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград. Той е продължение на курсовете „Компютърен дизайн на печатни и рекламни 

материали“, „Математически основи на компютърната графика“ и „Разработване на 

приложения за мобилни устройства“. 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и допълнителна 

подготовка за теорията и практиката в компютърния дизайн. Те ще се запознаят с методите 

за обработка на цифрови изображения, начините за създаване на векторни и растерни 

графики, 3D моделирането и анимацията. 

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. 
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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. M. Monteiro (2012) “Design is a job”, A Book Apart 

2. P. Whitt (2016) “Pro Photo Colorizing with GIMP”, Apress. 

3. J. M. Ferreyra (2011) “GIMP 2.6 Cookbook”, Packt Publishing. 

4. Т. Bah (2017) Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program, 5th Edition; 

http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/. 

5. B. Hiitola (2016) “Inkscape 0.48 Starter”, Packt Publishing. 

6. M. Jurkovic R. Di Scala (2011) “Inkscape 0.48 Illustrator’s Cookbook”, Packt Publishing.  

7. W. Jackson (2015) “Digital Illustration Fundamentals”, Apress. 

8. L. Mathis (2016) “Designed for Use”, 2nd Edition, Pragmatic Programmers. 

9. J. Shariat, and C. S. Saucier (2017) “Tragic Design”, O’Reilly Media. 

10. D. Walsh (2015) “2D Game Art”, AtomicVertex.com. 

11. J. DiMarco (2010) “Digital Design for Print and Web”, Wiley. 

12. N. Iliinky, J. Steele (2011) “Designing Data Visualizations”, O’Reilly Media. 

13. Jatz (2012) “Designing Information. Human factors and common sense in information 

design”, Wiley. 

14. P. Shirley, S. Marschner (2009) “Fundamentals of Computer Graphics”, CRC Press. 

15. К. Уилкинсън (редактор) (2014) „Знаци и символи. Илюстрован справочник за техния 

произход и значение“, Книгомания. 

16. Ст. Малешков, В. Георгиев (2014) „Компютърна графика и фотореалистична 

визуализация“, Нов български университет. 

17. В. Гличка (2016) Основи на векторната графика, Алекс Софт. 

18. J. M. Blain (2016). The Complete Guide to Blender Graphics: Computer Modeling & 

Animation. AK Peters/CRC Press. 

19. L. Flavell (2011). Beginning Blender: Open Source 3D Modeling, Animation, and Game 

Design. Apress. 

Съкращения: 
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ЛС: летен семестър 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 6.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно-

квалификационна степен Бакалавър по Информатика 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината предвижда изучаване на основните подходи при разработването на 

приложения за бази от данни и включва теми, като: проектиране на приложения за работа с 

бази от данни; използване на набори от данни; използване на полета за данни; работа със 

стандартни контроли за данни; работа с разширени контроли за данни; работа с 

еднопосочни набори от данни, преглед на технологията dbExpress; използване на клиентски 

набори от данни; създаване на приложения за работа с бази от данни използващи 

технологията ADO; създаване на приложения за работа с бази от данни използващи 

технологията BDE; методи за трансформиране на съществуващи BDE приложения към 

приложения базирани на по-нови технологии; използване на XML в приложения за работа с 

бази от данни; експортиране на информация от приложения за работа с бази от данни към 

CSV и HTML формати; експортиране на информация от приложения за работа с бази от 

данни към MS Excel; анализиране на информация в приложения за работа с бази от данни; 

създаване на отчети в приложения за работа с бази от данни; 

Цел на дисциплината: 

Студентите да придобият знания и умения за разработване на приложения за бази от данни. 

Методи на обучение: лекции и лабораторни упражнения 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по бази от данни, системи за 

управление на бази от данни и програмиране. 

Оценяване: писмен 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. Embarcadero Technologies. (2020). Developing Database Applications: Embarcadero 

Technologies. Retrieved from Embarcadero Technologies Web Site: 

2. Marco Cantu. (2003). Mastering Delphi 7. Publisher Sybex 

3. Marco Cantu. (2005). Mastering Borland Delphi 2005. Publisher Sybex 

4. Marco Cantu. (2010). Delphi 2010 Handbook: A Guide to the New Features of Delphi 

5. Embarcadero Technologies. (2020). FireDAC: Embarcadero Technologies. Retrieved from 

Embarcadero Technologies Web Site: 

6. Андрей Сорокин. (2005). Delphi разработка баз данных. Издателство: Питер. 

7. Eric Harmon. (2001). Delphi/Kylix Database Development. Publisher Sams 

8. Ivan Hladni. (2006). Inside Delphi. Publisher Wordware Publishing 
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9. David M. Kroenke, David Auer. (2012). Database Concepts (6th Edition). Publisher 

Prentice Hall, USA 

10. Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob. (2012). Database Systems: Design, 

Implementation, and Management. Publisher Cengage Learning, USA 

Съкращения: 
ЛС: летен семестър 

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 

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

Брой кредити: 6,5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

Описание на дисциплината: Курсът е разработен като въведение в електронната търговия 

и бизнес и корпоративните информационни системи. Разглеждат се теми, свързани с 

електронния подпис, електронния документ, електронна търговия и електронен бизнес, 

мобилни технологии свързани с електронната търговия, социални мрежи и тяхното 

отражение върху електронната търговия. Втора основна част на курса засяга 

корпоративните информационни системи, системи за подпомагане взимане на решения, 

управление на знания и др. 

Цел на дисциплината: 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

• Проектират на Web- базирани информационни системи. 

• Реализират Web- базирани информационни системи. 

Методи на обучение: лекции, дискусия, упражнения 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплината “Бази от 

данни” и “Програмиране в Интернет”. 

Оценяване: 

 курсова работа- 50% от оценката 

 писмен изпит-тест 50% от оценката 

Курсът се смята за успешно завършен при минимум 51% 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. Turban, E., Volonino, L., Wood G., Information Technology for Management, 9th ed., Wiley, 

2013 

2. Ralph M. Stair, George W. Reynolds, Fundamentals of Information Systems, 6th ed., Course 
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Technology, Cengage Learning, 2012 

3. Димитров, Г., Право на информационните и комуникационните технологии, Фондация 

„Право и Интернет“, София, 2014  

Williams, B., Sawyer, S., Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers & 

Communication: Complete Version, 9th ed., McGraw Hill, 2011 

 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТЪРСЕНЕ В УЕБ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 6.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: С този курс се цели да се направи обобщение на изучаваните 

дисциплини по бази от данни, NoSQL бази от данни, метаданни, чрез умело прилагане на 

домейн специфични езици да се разгледат действия за анализ и извличане на данни. 

Разглеждат се теми свързани с: обработка на хранилища от данни, търсене в уеб, 

индексиране на информация, използване на Solr, обхождане и събиране на информация в 

уеб. В курса ще бъдат разгледани и тенденциите в развитието на търсещите машини в 

интернет. Като перспективни ще бъдат разгледани вариантите на извличане на знания чрез 

онтологии и използване на алгоритми за разпознаване на образи. 

Цел на дисциплината: специализирана подготовка за анализиране на големи обеми от 

данни, генериране на индекси, създаване на модули за търсене в сайтове и инструменти за 

обхождане и събиране на информация. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране, Операционни системи, Бази от данни 

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. Stefano Ceri at al., Web Information Retrieval, Springer-Verlag, 2013 

2. Peter Morville and Jeffery Callender, Search Patterns, O’Reilly Media, Inc.,2010 

3. Rafal Kuc, Apache Solr 4 Cookbook, Packt Publishing, 2013 

4. J. Cho, N. Shivakumar, H. Garcia-Molina. Finding replicated web collections. ACM 

SIGMOD Record, Vol. 29, No. 2, pp. 355-366, 2000. 

5. S. Chakrabarti, B. Dom, D. Gibson, J. Kleinberg, S.R. Kumar, P. Raghavan, S. 

Rajagopalan, A. Tomkins, Hypersearching the Web. Scientific American, June 1999. 

6. S. Brin, L. Page. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. Computer 

Networks and ISDN Systems. Vol. 30, No. 1-7, pp. 107-117, 1998. 
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МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: 8 

Вид на курса: лекции и лабораторни упражнения 

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

Брой кредити: 6.5 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина 

Описание на дисциплината: Съвременното развитието на информационното обслужване в 

организациите предполага поетапно развитие на информационните системи и тяхната 

интеграция. Курсът предлага един заключителен обзор на различните архитектури на 

приложенията, базирана на общи части и ориентирана към услуги. Разглеждат се видове 

системи в информационната инфраструктура на организацията: пасивни и активни системи, 

хомогенни и хетерогенни системи. Основните теми са свързани с методи за интегриране на 

системи: чрез общи хранилища, чрез предаване на съобщения,  чрез публикуване и 

консумиране на уеб услуги. 

Цел на дисциплината: Курсът има за цел да разшири обичайната подготовка на ИТ 

специалистите в интегрирането и администрирането на различни информационни 

компютърни системи. 

Методи на обучение: Лекции, лабораторни упражнения, дискусии, разработване на проекти 

Предварителни условия: Познания по основи на програмирането, Обектно-ориентирано 

програмиране, бази от данни, операционни системи, компютърни мрежи и програмиране в 

Интернет 

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. Microsoft, Pattern and Practice, Integration Patterns, 2004 

(http://download.microsoft.com/download/a/c/f/acf079ca-670e-4942-8a53-

e587a0959d75/intpatt.pdf) 

2. Marcin Kawalerowicz, Craig Berntson, Continuous Integration in .NET, Manning, 2011 

3. Carl Jones, Do More with SOA Integration, Packt Publishing, 2011 

4. http://www.enterpriseintegrationpatterns.com/ 

5. IBM, Application Integration patterns 2004 

(http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp3837.pdf) 

6. SalesForce, Integration Patterns and Practices, 2015 

(http://www.salesforce.com/us/developer/docs/integration_patterns/integration_patterns_an

d_practices.pdf) 

7. Ben Morris Blog, (http://www.ben-morris.com/) 


