
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Алгоритмизация и основи на 

програмирането 

Код: PCTCVM01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсов проект (избираем) 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Веска Ганчева (ФКСT), тел.: 965-2192, e-mail: vgan@tu-sofia.bg 

Технически университет  София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел усвояване на 

фундаментални понятия за използване на компютрите и придобиване на умения за 

съвременна технология на програмиране. Изучават се основни класове алгоритми и 

структури от данни. Разглеждат се основните принципи на структурния подход в 

програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо 

ниво (ISO C). В края на обучението студентите ще придобият умения за създаване на 

самостоятелни програмни решения със средствата на език за програмиране от високо ниво. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Принципи на програмната структура 

и управление; Етапи за решаване на проблеми – алгоритми, видове, представяне; 

Информация и представяне – обекти и операции; Стандартен вход/изход; Управляващи 

структури; Принципи на модулното програмиране – подпрограми, дефиниране, механизми за 

обмен на данни; Масиви и указатели; Класове памет и видове променливи; Текстови файлове 

за обмен на информация; Технология на програмирането ‒ концепции за разработка на 

програмни продукти, стил на програмиране, програмна документация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът се базира на получените знания в бакалавърски курсове по 

програмиране, математика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени чрез видеопроектор, лабораторни 

упражнения с прилагане на специализирани среди за разработка на приложения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит по време на сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, C 

Programming Language 2nd Edition, PrenticeHall, 1988. 2. Noel Kalicharan, Data Structures in C, 

Pearson 2015. 3. Hanly, J., E. Koffman, F. Friedman. Problem Solving and Problem Design in C, 

7th Edition, Addison-Wesley, 2012. 4. Mark A. Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in 

C, 2nd Edition, Pearson, 1996. 

 

mailto:vgan@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Операционни системи 

Код: PCTCVM02 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  

Проф. д-р Георги Попов (ФКСТ), тел: 965-3525, e-mail: popovg@tu-sofia.bg 

Технически университет - София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: Целта на обучението е студентите да получат знания 

за основните принципи за изграждане на операционните системи, тяхната вътрешна 

структура и функциониране, както и да придобият умение за самостоятелна разработка на 

сложни програмни системи, респ. отделни компоненти.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В курса се изучават фундаменталните понятия, 

отнасящи се до операционните системи и теорията им, разглеждат се функциите и типовете 

системи, тяхната структура и принципи на работа. Основно внимание е отделено на 

управлението на ресурсите: процесор, памет, устройства, файлови системи, защита. 

Дискутираните концепции се илюстрират с примери от реални системи – UNIX, Linux, 

Windows и др. Разглеждат се облачни архитектури и вградени системи.  

ПРЕДПОСТАВКИ: При изучаването на дисциплината се предполага, че студентите са 

придобили основни познания относно структурата и функционирането на компютърните 

системи, познават добре езиците за програмиране и имат известен опит в изграждането на 

програмните системи.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Изнасят се лекции с мултимедиен проектор. Лабораторните 

упражнения се провеждат в компютърни зали, съгласно ръководството, и проверка на 

резултатите от преподавателя. По проектите студентите получават консултации.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит – текуща оценка по време на 

семестъра въз основа два контролни изпита. Разработените проекти се демонстрират и 

защитават.  

ЕЗИК ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Operating System Concepts by Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin and Greg Gagne 

(Dec 17, 2012)  

2. Modern Operating Systems (4th Edition) by Andrew S. Tanenbaum and Herbert Bos (Mar 

20, 2014)  

3. Linux for Beginners: An Introduction to the Linux Operating System and Command Line 

by Jason Cannon (Jan 2, 2014)  

 

mailto:popovg@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Компютърни мрежи 

Код: PCTCVM03 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОРИ:  

Доц. д-р Георги Найденов (ФКСТ), тел:965-2194, e-mail: gnayd@tu-sofia.bg 

Доц. д-р Петко Стоянов (ФКСТ), тел:965-2194, e-mail: pss@tu-sofia.bg 

Технически университет - София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината “Компютърни мрежи” има за цел 

запознаване на студентите с основните понятия, стандарти и тенденции за развитие в 

областта на компютърните мрежи. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават 

системни задачи, свързани с мрежови комуникации.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината представя проблемите свързани с 

проектиране, изграждане и използване на компютърните мрежи. Лекциите започват с 

въведение в компютърните мрежи, принципите на изграждане, историческото развитие и 

съвременната им класификация. Разглежда се еталонния модел на ISO за свързване на 

отворени системи. Преподават се основни принципи на изграждане и функциониране на 

локалните мрежи. Te се илюстрират чрез конкретни технически решения в локална мрежа 

тип Ethernet. Материалът, обхващащ най- разпространената в света компютърна мрежа 

Internet, запознава студентите с нейните основни характеристики, принципи на 

функциониране и потребителски услуги. Предвидените лабораторни упражнения 

способстват за осмисляне на лекционния материал и спомагат за формиране на практически 

умения.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са общи познания по информатика.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции изнасяни с помощта на нагледни материали. 

Лабораторни упражнения, изпълнявани на компютър по лабораторно ръководство.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира от писмен изпит 

върху два теоретични въпроса от лекционния материал и 10 основни понятия изучавани на 

лекции и лабораторни упражнения.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Tanenbaum A., Computer Networks, Prentice Hall PTR, 4th edition.  

2. Douglas C., Computer Networks and Internets, Prentice Hall PTR, 5th edition.  

3. Peterson L., Davie B., Computer Networks, ELSEVIER, 4th edition.  

4. Scott Phil, Computer Networks Lectures, http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/. 

mailto:gnayd@tu-sofia.bg
mailto:pss@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бази данни 

Код: PCTCVM04 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Людмила Стоянова (ФКСТ), тел.: 965-3453, e-mail: lstoyanova@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина има за цел да даде на 

студентите фундаментални познания от теорията и практиката на базите от данни и умения 

за анализ, спецификация, проектиране и приложение на информационни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обучаваните ще се запознаят с основните понятия, 

методи и средства за съхраняване, обработка и представяне на информация. Успешно 

завършилите обучението студенти ще придобият умения за прилагане на обектно-

ориентиран подход за изграждане на системи с управление на данни, както и за оценяване на 

потребителските качества на такива системи и на социалния ефект от използването им. 

Основни теми: Въведение в базите от данни (БД), Основни понятия и концепции, 

Архитектура на БД, Система за управление на БД (СУБД), Методи и средство за моделиране 

– DFD, ER, UML, Нормализация на БД, Модели на БД, Езици в СУБД. SQL - DDL и DML, 

Транзакционни и аналитични БД, Складове за данни, Дейта майнинг, Разпределени БД, 

Информационни системи и управление на информационни системи – организационни и 

икономически аспекти на създаване и използване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Линейна алгебра, Информатика. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

прожектор. В лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни продукти за 

усвояване на изученото и затвърждаване на знанията от лекциите. Курсова работа с описание 

и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, защита на курсова работа. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Майкъл Х. Ернандес, Проектиране на бази от данни, СофтПрес, 2004. 2. Carlos Coronel , 

Database Systems: Design, Implementation, and Management,  ISBN-13: 978-1111969608  ISBN-

10: 1111969604 , 10-th edition,  2012 3. Steve Conger, Hands-On Database, ISBN-13: 978-

0136108276  ISBN-10: 013610827X, 2011. 4. Elmasri R, Navathe S., Fundamentals of Database 

Systems, III-nd Ed., Addison – Wesley, 2000. 5. Мартин Грубер, Mastering SQL – 

професионално издание, ISBN: 954685137x, СофтПрес, 2001. 6. Stephen Moffat, The Mouse 

Training Company, Excel 2010 Advanced, ISBN: 978-87-7681-788-6, 2010 

 

mailto:stoyanova@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Обектно-ориентирано 

програмиране 

Код: PCTCVM05 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсов проект (избираем) 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Веска Ганчева (ФКСT), тел.: 965-2192, e-mail: vgan@tu-sofia.bg 

Технически университет  София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината е запознаване с 

концепцията за обектно-ориентирано програмиране и езика за програмиране Java. Акцентира 

се на класове и обекти, използване на обектно-ориентирано моделиране и изграждане на 

йерархии от класове, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и 

се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание 

се отделя на програмните техники, средствата и инструментите на езика Java за разработка 

на различни видове приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: принципи на oбектно-ориентирано 

програмиране - абстракция, енкапсулация, наследяване и полиморфизъм; изрази и операции; 

управляващи конструкции, прихващане и обработка на изключения; класове, членове на 

клас, методи, конструктори, предефинирани методи; статични полета и методи, обекти – 

инстанции на клас, тестови класове, обвивки на класовете; масиви – сортиране и търсене; 

символни низове – клас String; същност на наследяването, производни класове, абстрактни 

методи и класове, иинтерфейси; GUI в Java; Swing компоненти, пакети, входно/изходни 

потоци, колекции и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът се базира на получените знания в бакалавърски курсовете по 

програмиране, математика, алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени с помощта на видеопроектор, 

лабораторни упражнения с прилагане на специализирани среди за разработка на 

приложения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след края на семестъра, 

провеждан по време на изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Uttam Kumar Roy, Advanced Java Programming, 

2015.  2. Herbert Schildt, Java: The Complete Reference, Ninth Edition, 2014. 3.  Cay S. 

Horstmann, Core Java Volume I--Fundamentals (10th Edition), 2016. 4. Cay S. Horstmann, Core 

Java, Volume II--Advanced Features (10th Edition), 2016. 

 

mailto:vgan@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Организация на компютърни 

системи 

Код: PCTCVM06 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 1 час 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Валентин Христов (ФКСТ), тел. 965-3054, e-mail: v_hristov@tu-sofia.bg 

Технически университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 

от специалност „ Компютърни технологии и приложно програмиране” c архитектурите на 

паралелни изчислителни системи и мрежи.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Проследява се развитието на принципите на 

паралелната обработка в компютърните системи, класификацията и основните изчислителни 

модели. Разглеждат се представянето на паралелизма в приложенията, понятие за процес и 

проблемите за синхронизация и комуникация. Разглеждането на базовите паралелни 

компютърни архитектури засяга изучаването на дефиниционното пространство и основите 

характеристики. Дава се сравнително описание на базовите ПКС - мултипроцесорни, 

векторни, конвейерни, систолични, асоциативни, потокови, вътрешно-мрежови и др. 

Въведението в цифрови телекомуникации и компютърни мрежи обхваща: развитие на 

телекомуникационните услуги, ISDN; организация на компютърни мрежи (основни понятия, 

OSI модел, физически среди и стандарти, канални протоколи, мрежово управление); 

организация на LAN (протокол и управление на LAN/Ethernet, мрежови процеси); 

приложение на хетерогенни мрежи InterNet (адресиране DNS/IP, протоколи TCP/IP, мрежови 

услуги); основни характеристики на ISDN (базова конфигурация, комуникации и протоколи, 

ISDN приложения). Описани са възможностите на транспютърни суперкомпютри и 

акселераторни транспютърни модули.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Полупроводникови елементи, Синтез и анализ на алгоритми, Анализ и 

синтез на логически схеми, Организация на компютри, Операционни системи, Програмни 

езици.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и мултимедийни 

презентации, лабораторни упражнения с протоколи от експериментите.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Курс лекции по дисциплината и методични материали към лабораторните упражнения: 

http://cs.tu-sofia.bg/  

2. J. L. Hennessy and D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach,(5th 

edition), 2012;  

3. W. Stallings, Computer Organization and Architecture (9th Edition), 2012;  

4. WWW Computer Architecture Page: http://arch-www.cs.wisc.edu/home  

5. TPC: www.tpc.org; 6. SPEC: www.spec.org  

 

mailto:v_hristov@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Структури от данни и приложни 

алгоритми 

Код: PCTCVM07 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения, 

Изпит, Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Виргиния Димитрова (ФКСТ), тел. 965-3339, еmail: vergy@tu-sofia.bg   

Технически университет ‒ София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Изучаване на основните принципи, методите и 

средствата на структурния подход в програмирането с цел тяхното приложение в различни 

предметни области. Създаване на умения за поддържане и обработка на бинарни и текстови 

файлове. Получаване на познания за базови и по-сложни структури от данни, за тяхното 

представяне в паметта и за тяхното съхранение, обработка и модифициране. Запознаване с 

принципите на работа със структури от данни за реализацията на основни алгоритми в 

програмирането. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Препроцесор на С ‒ включване на 

файлове; Макроси и функции; Алгоритми за търсене в низове; Работа с динамични данни; 

Рекурсия; Работа със структури и обединения; Бинарни файлове и обработката им; 

Структура на програма на С ‒ разделно компилиране; Указатели към функции и масиви от 

функции; Статична и динамична реализация на основни алгоритми – стек, опашка, 

едносвързани списъци, дърво; Запис и четене на свързани структури от данни в бинарен 

файл. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика, Програмиране и използване на компютри I. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, разработени с Power Point и публикувани в сайта на 

катедрата; лабораторни упражнения с демо-програми, публикувани в Internet и курсова 

работа с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Изпит.  

Език на преподаване: български 

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА: 1. Ив. Момчев, К. Чакъров, Програмиране III (C и C++), 

ПБ на ТУ, София, 2003; 2. Юл. Георгиева, М. Горанова, Ив. Йорданов и др., Ръководство по 

Програмиране и използване на компютри I (C), СИЕЛА, София, 2001; 3. Brian W. Kernighan, 

Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1988. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Компютърна графика и 

геометрично моделиране 

Код: PCTCVM08 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Мария Ангелова - Димитрова (ФКСТ), тел.: 965-3064, e-mail: maria@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите 

c най-важните методи за изграждането на графични приложения и работа с тях. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се следните основни теми: съвременни 

интерактивни графични компютърни системи и приложения; основни понятия от областта на 

компютърна графика: примитиви, модели, растерна/векторна графика; основни геометрични 

примитиви за представяне на двумерни и тримерни графични обекти; представяне на модели 

на обекти чрез двумерни и тримерни трансформации; използване на хомогенни координати; 

изграждане на двумерни изображения – прозорци и рамки за наблюдение; основни 

алгоритми за растеризация; създаване на интерактивни графични приложения; модели на 

тримерни изображения; тримерни геометрични трансформации; модели на цветове; 

сплайнови криви и повърхнини; основни методи за предварителна обработка на растерни 

изображения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни знания по математика, синтез и анализ на алгоритми, 

програмни езици и програмни среди.  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

прожектор, които са публикувани със свободен достъп в Интернет. В лабораторните 

упражнения се изпълняват множество конкретни задания, свързани с прилагането на 

различни методи за генериране на изображения и тяхната обработка в приложна програма за 

компютърна графика.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 90%; 

работа на студентите през семестъра – 10 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

Препоръчителна литература:  

1. Лекциите по дисциплината под формата на Power Point презентации;  

2. J. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. Sklar, J. Foley, S. Feiner, K. Akeley, Computer 

Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley, 2013   

3. P. Shirley, St. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters, 3rd ed., 2009.  

4. Gortler S., Foundations of 3D Computer Graphics, MIT Press, 2012  

5. Е. Петков, Основи на компютърната графика, Фабер, 2013. 

mailto:oandre@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина:  

Скриптови езици за 

програмиране (Python) 

Код: PCTCVM09 Семестър: 2 

Вид на обучението:  

Лекции, лабораторни 

упражнения, курсов проект 

(избираем) 

Часове за седмица:  

Л – 2 часа 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Даниела Минковска (ФКСТ), тел.: 965-3317, e-mail: daniela@tu-sofia.bg 

Д-р инж. Елена Калчева-Йовкова (ФКСТ), тел.: 965-2442, e-mail: elena@tu-sofia.bg 

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на курса e да въведе студентите във 

възможностите на скриптовите езици, да представи разликата между тях и системните езици 

за програмиране при създаване и интерпретиране на скриптове като се използват 

възможностите на езика Python.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината осигурява основни познания за 

парадигмата на скриптовите езици и въведение в програмирането на Python. Разглеждат се 

аритметични и булеви операции, управляващи конструкции, символни низове и регулярни 

изрази, вградени структури от данни, потребителски функции, модули, текстови файлове, 

грешки и изключения, класове, обекти и наследяване; управление на бази от данни и 

динамично web съдържание. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по алгоритмизация, функционално 

програмиране, обектно-ориентираното програмиране.  

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на нагледни материали, 

слайдове в електронен формат, компютър и мултимедиен прожектор. Лабораторни 

упражнения, изпълнявани в компютърен учебен клас, по времето на които се решават задачи, 

разработвани по групови задания. На студентите се предоставят и помощни учебни 

материали в електронен формат. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Полага се писмен изпит върху целия 

материал. Оценяването се извършва по приета точкова система.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Записки от лекции, материали за упражнения и др. 

2. Guido van Rossum, Python Tutorial, http://docs.python.org/  

3. Michael Scott, Programming Language Pragmatics, 3rd edition. ISBN 0123745144, Morgan 

Kaufmann, 2009. 

4. Dave Kuhlman, A Python Book: Beginning Python, Advanced Python, and Python 

Exercises, http://www.davekuhlman.org/ 

5. Mark Lutz, Learning Python, Fifth Edition, Published by O’Reilly Media, ISBN: 978-1-449-

35573-9, 2013 

6. Zed A. Shaw, Learn Python 3 the Hard Way, ISBN10 0134692888, Addison-Wesley 

Educational Publishers Inc, 2019 

mailto:daniela@tu-sofia.bg
mailto:elena@tu-sofia.bg
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Програмиране на C# 

Код: PCTCVM10 Семестър: 2 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсов проект (избираем) 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Веска Ганчева (ФКСT), тел.: 965-2192, e-mail: vgan@tu-sofia.bg 

Технически университет  София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна  дисциплина 

за редовни студенти изравнително обучение по специалност „Компютърни технологии и 

приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и технологии (ФКСТ), 

Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е студентите да 

усвоят знания и умения за програмиране на езика C#. Разглежда се платформата .NET, както 

и програмните техники, средствата и инструментите на езика C# за разработка на различни 

видове приложения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: След завършване на курса студентите ще придобият 

умения за създаване на различни видове софтуерни приложения на езика C# – приложения с 

GUI, обработка на събития, използване на колекции за лесна обработка на сложни данни, 

работа с потоци от данни, файлове и директории, обработка на грешки чрез изключения, 

решаване на алгоритмични проблеми. Обръща се внимание на типове данни, базови 

структури от данни (масив, колекция, структура, множество, стек, опашка, списък, речник, 

както и операциите върху тях – добавяне, търсене, изтриване, промяна, въвеждане и 

отпечатване), концепции за програмиране на C#, работа със C# заявки и LINQ, сериализация 

и десериализация, визуално програмиране, компонентно тестване. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Курсът се базира на получените знания в бакалавърските и 

изравнителните курсовете по обектно-ориентирано програмиране, алгоритми. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, представени с помощта на видеопроектор, 

лабораторни упражнения с прилагане на специализирани среди за разработка на 

приложения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит след края на семестъра, 

провеждан по време на изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Andrew Troelsen, Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 

Framework (Expert’s Voice in .NET), 2012. 2. Jon Skeet, C# in Depth, 4th Ed., 2019. 3. Ian 

Griffiths, Programming C# 5.0: Building Windows 8, Web, and Desktop Applications for the .NET 

4.5 Framework, 2012. 4. Gary McLean Hall, Adaptive Code via C#: Class and Interface Design, 

Design Patterns, and SOLID Principles (Developer Reference) 1st Edition, 2014. 

mailto:vgan@tu-sofia.bg

