
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ 

“ИНФОРМАТИКА” 

 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

“МАГИСТЪР ПО ИНФОРМАТИКА” 

1 ГОДИНА (2 СЕМЕСТЪРА) 

 

 

I. Изисквания към професионалните качества и компетенции на приеманите 

студенти 

 

Студентите, приемани за обучение в тази специалност, трябва да представят дипломи 

за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ по следните 

специалности: специалност Информатика от професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“; специалност Компютърни системи и технологии, 

специалност Комуникационна и компютърна техника, от професионално направление 

5.3. Комуникационна и компютърна техника“; специалност Електроника - 

професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 

специалност Математика от професионално направление 4.5. „Математика“ и 

специалност Математика и информатика от професионално направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по …“ , специалност Приложни оптични технологии; 

специалност Метрология от ПН 4.1. Физически науки; специалност Моделиране, 

технологии и мениджмънт в шевната индустрия- професионално направление 5.1. 

Машинно инженерство, както и сходни специалности от същите професионални 

направления. 

 

Редът за подаване на документи и прием се определя от Природо-математическия 

факултет. 

 

II. Изисквания към професионалните качества и компетенции на завършилите 

специалността 

 

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

могат да прилагат своите знания и умения в областта на науката, културата, 

образованието и стопанския живот в Югозападна България, страната и чужбина. 

 

Завършилите образователно-квалификационната степен Магистър по информатика 

получават: 

 задълбочени знания в областта на информатиката; 

 сериозна теоретична подготовка в областта на информатиката и математиката, и 

солидни практически умения, отговарящи на съвременните европейски стандарти и 

изисквания; 

 формиране на афинитет и способности за самостоятелна научно- 

изследователска и проектантска дейност; 

 основа за продължаване на образованието в образователната и научна степен 

“Доктор”; 

 добри възможности за реализация като специалисти в страната и чужбина; 

 начин на мислене и афинитет (отвореност) към бързо променящите се 

изисквания на информационното общество. 



III. Изисквания към подготовката на завършващите специалността 

 

Завършилите магистърска степен информатици трябва да притежават следните знания, 

умения и компетенции: 

 да провеждат самостоятелно научно-изследователска дейност, да 

моделират реални процеси и създават компютърни автоматизирани системи за 

информационно обслужване; 

 да използват математически модели и софтуерни пакети при решаване на реални 

стопански, инженерни и управленски проблеми в непрекъснати и дискретни 

макросистеми; 

 да участват в разработване на базови програмни продукти и пакети; 

 да адаптират и внедряват готови програмни продукти и системи; 

 да решават оптимизационни задачи от различен характер. 

 

 

IV. Професионална реализация 

 

Магистрите от тази специалност успешно могат да се реализират като: програмисти, 

системни и мрежови администратори и проектанти, графични дизайнери, научни 

работници, специалисти по хардуерни и софтуерни технологии. 

 

Квалификационната характеристика на специалността “Информатика” за 

образователно- квалификационна степен “Магистър” с професионална 

квалификация “Магистър по информатика” 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 и правилниците на ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

  



 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н 

Специалност: Информатика 

Образователно-квалификационна степен Магистър – 1 година (2 семестъра) 

 

 

Първа година 

Първи семестър ECTS 

кредити 

Втори семестър ECTS 

кредити 

Задължителни дисциплини 

Невронни мрежи  

Компонентно-ориентирани  софтуерни 

технологии 

Математическо моделиране на 

дискретни структури и процеси 

Избираема дисциплина 1 (група 1) 

Избираема дисциплина 2 (група 2) 

 

Избираеми дисциплини (група 1) 

(Избира се 1 дисциплина) 

 

Високопроизводителни паралелни 

компютърни системи 

Отказоустойчиви (Fault-Tolerance) 

компютърни системи 

Принципи на Grid-мрежи 

Стаж в ИТ фирма (организация) 

 

Избираеми дисциплини (група 2) 

(Избира се 1 дисциплина) 

 

Цифрови комуникации 

Съвременни езици за моделиране и 

проектиране – UML 

Многослойни приложения за бази от 

данни 

Теория, алгоритми и технологии за 

разпознаване на реч 

 

6.5 

6.0 

 

6.5 

 

5.0 

6.0 

Задължителни дисциплини 

Кодиране и защита на информацията 

Теория на алгоритмите 

Програмиране с XML 

Избираема дисциплина 3 (група 3)  

 

Писмен държавен изпит или защита 

на дипломна работа 

 

Избираеми дисциплини (група 3) 

(Избира се 1 дисциплина) 

 

Бази от знания 

Практикум по сървърно 

администриране 

Практикум по аспектно-ориентирано 

проектиране и програмиране 

Проектиране на информационни 

системи с архитектура клиент-сървър 

 

 

6.0 

4.0 

3.0 

2.0 

 

15.0 

 Общо 30  Общо 30 

 

ОБЩО ЗА 1 УЧЕБНА ГОДИНА: 60 КРЕДИТА 

 

  



АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

 

 

НЕВРОННИ МРЕЖИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: лекции и упражнения. 

 

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

 

Брой кредити: 6,5 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Информатика”- магистър. 

 

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на : 

 основни понятия свързани с изкуствените невронни мрежи; 

 мрежи на Хопхийлд; 

 обикновени перцептрони; 

 многослойни мрежи. 

 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основите на изкуствените невронни мрежи 

т.е. разглеждат се математически модели, описващи отделни възможности на човешкия 

мозък. 

 

Методи на обучение: лекции и упражнения. 

 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по: теория на 

множествата, математически анализ, изследване на операциите и линейна алгебра  

 

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. Anthony L. Caterini, Dong Eui Chang. (2018) Deep Neural Networks in a 

Mathematical Framework, Springer, Switzerland. 

2. V. Alluru B. Rao., C++ Neural Networks and Fuzzy Logic, London IDG Books 

Worldwide, Inc. 1998. 

3. Patricia Melin, Modular Neural Networks and Type 2 Fuzzy Systems for Pattern 

Recognition, 2012, Springer. 

4. R.B. Macy. Pattern recognition with Neural networks in C++, CRC Press, 1994. 

 

Съкращения: ЛС: летен семестър 



КОМПОНЕНТНО-ОРИЕНТИРАНИ СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 

 

Часове (седмично) 2 часа лекции и 2 часа лабораторни упражнения / ЗС 

 

Брой кредити: 6.0 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на спец. Информатика, ОКС "Магистър". 

 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината запознава студентите с основните положения при създаването и 

използването на компоненти при разработване на софтуерни решения. Разглеждани 

теми са: основи на програмирането. въведение в библиотеките от компоненти; основни 

положения при създаването на компоненти; обектно-ориентирано програмиране за 

създаване на компоненти; основни положения при създаване на свойства; основни 

положения при създаването на събития; основни положения при създаване на методи; 

използване на графика в компонентите; основни положения при обработка на 

съобщения; осъществяване на достъп до компонентите по време на проектиране; 

възможности за промяна на съществуващи компоненти; основни положения при 

създаването на графични компоненти; основни положения при персонализиране на 

графични мрежи; основни положения при създаване на контроли обвързани с данни; 

възможности за създаване на компоненти като диалогови кутии; възможности за 

разширяване на интегрираната среда за разработка. 

 

Цел на дисциплината: 

Целта на изучаваната тематика е студентът да добие представа за някои от основните 

положения при създаването на компонентно-ориентирани софтуерни решения, чрез 

използването на среди за визуално проектиране и събитийно-ориентирано 

програмиране. 

 

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

 

Предварителни условия: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат 

знания по обектно-ориентирано програмиране. Желателно е студентите да са 

използвали среди за визуално проектиране и събитийно-ориентирано програмиране, 

като RAD Studio и/или Visual Studio. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез две 

курсови задачи, един контролен тест и един курсов проект (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача оценка. 

 

Записване за обучение по дисциплината: Дисциплината е задължителна и не се 



подава молба за нейното изучаване. 

 

Записване за изпит: Съгласувано с преподавателя и учебен отдел.  

 

Литература: 

1. Embarcadero Technologies. (2017). Component Writer's Guide: Embarcadero 

Technologies. Retrieved from Embarcadero Technologies Web Site: 

docwiki.embarcadero .com/ RADStudio/Seattle/en/Component_Writers_Guide_Index. 

2. John Barrow, Linda Miller, Katherine Malan, Helene Gelderblom. (2005). Introducing 

Delphi Programming: Theory through Practice 4th Edition. Publisher: Oxford 

University Press. 

3. Danny Thorpe. (1996). Delphi Component Design Paperback. Publisher: Addison-

Wesley. 

4. Marco Cantu. (2003). Mastering Delphi 7. Publisher Sybex. 

5. Marco Cantu. (2010). Delphi 2010 Handbook: A Guide to the New Features of 

Delphi. 

6. Nick Hodges. (2015). More Coding in Delphi. Publisher: Nepeta Enterprises. 

 

Съкращения:  
ЗС: зимен семестър 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСКРЕТНИ СТРУКТУРИ И 

ПРОЦЕСИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: лекции, упражнения 

 

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

 

Брой кредити: 6.5 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план на специалност “Информатика”–Магистър. 

 

Описание на дисциплината: 

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

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

и други свързани с тях области. 

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

гражданското инженерство; “свързващи устройства” при електроинженерите; 

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

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

мрежи” в газовите и електрическите компании. 

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

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

бързи изчислителни машини. Представянето на макро системи, каквито са 

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

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



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

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

приложение в различни сфери, за да подпомогнат решаването на съществуващи 

проблеми. 

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

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

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

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

представа за графовите алгоритми. 

В този курс се разглеждат някои елементи от следните основни въпроси; 

Представяне на теория на графите (основни понятия и дефиниции, моделиране с графи 

и връзки, машинно представяне на връзки и графи, изчислител на сложност, евристика 

/евристични алгоритми/). 

Алгоритми свързани с дървовидни структури (алгоритми за покриващи дървета, 

минимални и максимални покриващи дървета, размножения и гори от дървета) 

Най-кратки пътища (алгоритми на Дикстра, Форд и Флойд, търсене на к-ти по дължина 

пътища, приложение на алгоритмите за търсене на най-кратки пътища). 

Потокови алгоритми (търсене на увеличаващи потока вериги, алгоритъм на Форд, 

Фалкерсон за максимален поток, модификация на Едмондс и Карп, търсене на 

максимален поток при няколко източника и стока, поток с минимална цена, 

транспортна задача, динамични потоци). 

Върхови и ребрени съчетания (постановка на проблема и примери, максимални по 

мощност и тегло сдвоявания в биполярни и произволни графи, задача за назначението). 

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

неориентирани и ориентирани графи). TSP проблеми (Хамилтонови цикли, задача за 

търговския пътник, “branch-and- bound” алгоритми за TSP, евристични алгоритми за 

TSP). Разполагане на обекти (търсене на центрове и медиани в графи). Мрежово 

планиране и управление (метод за намиране на критичен път, топологическа 

сортировка на върховете, разчет на най-ранните и най-късните срокове, проекти с 

минимална стойност, обобщени мрежови графици). 

 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да получат основни знания от Математическо моделиране в 

дискретни структури и умения за решаване на реални проблеми, моделирани на езика 

на графите и мрежите. 

 

Методи на обучение: лекции, упражнения и извънаудиторна работа 

 

Предварителни условия: Полезни са предварителни знания от линейната алгебра, 

линейното оптимиране 

 

Оценяване: три домашни задания D1, D2, D3; две контролни работи K1 и K2 (курсов 

проект); писмен изпит 

 

Окончателна оценка: = 0,2.(D1+D2+D3)/3 + 0,5.(K1+K2)/2 + 0,3(Exam) 

 

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

отдел в края на текущия семестър (когато не е задължителна). 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 



Литература: 

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

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

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

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

графах, М., “Мир” р1981/. 

4. Christofides, N., graph Theory. An Algorithmic approach, Academic Press lnc 

/London/ Ltd. 1975, 1997 /Кристофидес, Н. Теория графов.Алгоритмический 

подход, М., “Мир”, 1978/. 

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

1981 

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

7. Зайченко Ю. П., Исследование операций, Киев, “Выща школа”, 1988. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър ЛС: летен семестър 

 

 

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПАРАЛЕЛНИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, семинарни упражнения 

 

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

 

Брой кредити: 5.0 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно- 

квалификационна степен Магистър по Информатика 

 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма се разглеждат съвременните високопроизводителни 

компютърни системи, техния програмен и функционален модел. Разглеждат се 

паралелната обработка на информацията и компютърни системи за работа в реално 

време. 

 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите основни знания по съвременни 

компютърни архитектури и системи. Изучава се развитието на RISC архитектури, 

последни поколения процесори тип Itanium, хипер нишкови технологии, транспортни и 

паралелни компютърни системи. 

 

След завършване на курса студентите трябва да: 

 имат познания относно начините на изграждане на високопроизводителни 

компютърните системи, различните архитектури и математически апарат 

използвани при тяхната реализация. 

 

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



 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по компютърни 

архитектури, дискретна математика, операционни системи, числени методи и 

оптимизации, програмиране.. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез 

курсова задача (30% от крайната оценка). Обучението по дисциплината завършва с 

писмен изпит върху учебния материал съгласно приложения конспект (70% от 

крайната оценка). При показан слаб резултат на изпита, студентът се явява на 

поправителен изпит, като запазва получената от курсовата задача 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: 

Основна: 

1. Rob Williams, Computer Systems Architecture: A networking approach, Addison 

Wesley, 2000 

2. Stallings, Computer Organisation and Architecturer, Prentice Hall, 2002 

3. Miles Murdocca, Principles of Computer Architecture, Addison Wesley, 1999 

4. Mark Hill, Readings in Computer Architecture., Morgan Kaufman, 1999 

5. Vincejnt Heuring, Computer Systems Design and Architecture, Benjamin Cummings, 

1997 

6. Gene Golub, James Ortega, Scientific Computing for Computer Scientists: An 

Introduction to Parallel Computing, Academic Press 1993 

7. Dillep Bhandarkar, Alpha Architecture and Implementation, Butterworth-Heinemann, 

1996 

8. Michael Flynn, Computer Architecture: Pipeland and Parallel Processor Design, Jones 

and Barlett Publishers International 1995 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ (FAULT-TOLERANCE) КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, семинарни упражнения 

 

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

 

Брой кредити: 5.0 кредита 

 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно- 



квалификационна степен Магистър по Информатика 

 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма се разглеждат принципите на отказоустойчивите 

компютърни системи, компютърни мрежи и програмно осигуряване. Разглеждат се 

архитектурата, моделите за диагностициране, анализ на работоспособността и начините 

на проектиране и създаване на отказоустойчиви системи. Курсът дава допълнителни 

познания в приложната дейност на съвременния специалист-магистър по информатика. 

 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите основни знания по изграждането 

съвременни отказоустойчиви компютърни системи. 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 проектират отказоустойчиви системи. 

 анализират отказоустойчивите системи. 

 

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

 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по компютърни 

архитектури, дискретна математика, операционни системи, числени методи и 

оптимизации, програмиране. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез 

курсова задача (30% от крайната оценка). Обучението по дисциплината завършва с 

писмен изпит върху учебния материал съгласно приложения конспект (70% от 

крайната оценка). При показан слаб резултат на изпита, студентът се явява на 

поправителен изпит, като запазва получената от курсовата задача 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: 

Основна: 

1. Коваленко, А.Е., Гула, В.В., Отказоустойчивыe микропроцессорые 

системы.Технiка,1986, Украина 

2. Авиженис А. Отказоустойчивость-свойство, обеспечивающее, постоянную 

работоспособность цифров ых систем. Тр. Ин-та инженеров по электротехнике и 

радио электронике, 1978, т.66 номер 10 

3. Mine H. Hatayama K. Performance evaluation of faulttolerant computing system. 

Proceedings of the FTCS -9 1979 

4. Sauer A.M. Schmitter E.J. The fault-tolerant microcomputer system BFS -Proceedings 

of the FTCS – 11, 1981 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 



ПРИНЦИПИ НА GRID-МРЕЖИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, семинарни упражнения 

 

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

 

Брой кредити: 5.0 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно- 

квалификационна степен Магистър по Информатика 

 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма се разглеждат принципите на GRID мрежите. 

Разглеждат се принципите и същността на GRID мрежите, особености на GRID 

архитектурата, различни приложни технологии и инструментариум на GRID мрежите. 

 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите основни знания по инфраструктурата, 

архитектурата и развитието на GRID мрежите. 

След завършване на курса студентите трябва да: имат познания относно начините на 

изграждане и използване на GRID системи и техния инструментариум. 

 

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

 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по компютърни 

архитектури, дискретна математика, операционни системи, числени методи и 

оптимизации, програмиране.. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез 

курсова задача (30% от крайната оценка). Обучението по дисциплината завършва с 

писмен изпит върху учебния материал съгласно приложения конспект (70% от 

крайната оценка). При показан слаб резултат на изпита, студентът се явява на 

поправителен изпит, като запазва получената от курсовата задача 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: 

Основна: 

1. Grid Computing. Making the Global Infrastructure a Reality. Fran Berman, Geoffrey 

Fox, Antony Hey (ed.). Wiley, 2003. 

2. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure, Ian Foster, Carl Kesselman 

(ed.). Morgan Kaufmann, 1999. 

3. Condor ® Version 6.4.3 Manual (http://www.cs.wisc.edu/condor/manual/v6.4/) 

http://www.cs.wisc.edu/condor/manual/v6.4/)
http://www.cs.wisc.edu/condor/manual/v6.4/)


4. The Globus Grid Project (http://www.globus.org/research/) 

5. Legion – a Worldwide Virtual Computer (http://legion.virginia.edu/introduction.html) 

6. Core Jini, W. Keith Edwards 

7. Jini ™ Network technology (http://wwws.sun.com/software/jini/) 

8. The Jxta solution to P2P (http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2001/jw-1019- 

jxta.html) 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

СТАЖ В ИТ ФИРМА (ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: лекции, семинарни и лабораторни упражнения 

 

Часове: 45 академични часа 

 

Брой кредити: 5.0 кредита 

 

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

специалност “Информатика”, ОКС "Магистър" 

 

Описание на дисциплината: 

Курсът е насочен към формирането на практически умения и навици и към 

придобиването на професионален опит чрез запознаване и участие в дейността на 

фирми и организации, които проектират, реализират, внедряват и използват 

съвременни ИТ. 

 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да обвърже придобитите знания от университетското обучение с 

изпълняваните практически дейности в ИТ фирми (организации). 

 

Методи на обучение: работа в реална работна среда. 

 

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

информационните системи и технологии“, „Уеб системи и технологии”, “Операционни 

системи”, “Бази от данни” и „Основи на програмирането”. 

 

Оценяване: 

Защитата на практическото обучение се провежда в определено от ръководителя на 

стажа време за всички стажове от семестъра. До защита се допускат студенти, 

предоставили програма за практическото обучение, персонален график за провеждане 

на стажа и отчет за дейността си по време на практиката, заверени от ръководителя на 

стажа. 

 

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

отдел в края на текущия семестър. 

 

http://www.globus.org/research/)
http://www.globus.org/research/)
http://legion.virginia.edu/introduction.html)
http://wwws.sun.com/software/jini/)
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2001/jw-1019-
http://www.javaworld.com/javaworld/jw-10-2001/jw-1019-


ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ 

 

Семестър: 1 
 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 
 

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

Брой кредити: 6.0 кредита 
 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно-

квалификационна степен Магистър по Информатика 
 

Описание на дисциплината: 

В учебния материал се изучават основите на комуникационните мрежи и Интернет: 

архитектура на комуникационни мрежи; методи за достъп до съобщителната среда и 

реализации на PDH и SDH мрежи; протоколи за ISDN, B-ISDN и ATM мрежи; 

маршрутизиращи протоколи; архитектура и основни мрежови услуги в NGN. 
 

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 комуникационни мрежи. 
 

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

Предварителни условия: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат 

предварителни познания по kомуникационна техника, операционни системи и 

компютърни архитектури. 
 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез две 

курсови задачи, един контролен тест и един курсов проект (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача 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. Мерджанов П., Телекомуникационни мрежи, Нови знания, С., 2010 г. 

2. Мирчев С., АТМ комуникации, Нови знания, С., 2001 г. 

3. Христов В. Цифрови комуникации, ЮЗУ “Н.Рилски” –Благоевград, 2004 г. 

4. Христов Х., Мирчев С., Основи на телекомуникациите, Нови знания, С., 2001 г. 

5. Lee, R.; Chiu, M.; Lin, J. Communications Engineering:Essentials for Computer 

Scientists and Electrical Engineers, Wiley-IEEE Press, 2007 г. 

 

Съкращения:  

ЗС: зимен семестър 

 



СЪВРЕМЕННИ ЕЗИЦИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – UML 

 

Семестър: 1 
 

Вид на курса: лекции, лаб. упражнения 
 

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

Брой кредити: 6 кредита 
 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 
 

Описание на дисциплината: Курсът е въведение в обектно-ориентираният софтуерен 

инженеринг и по-специално в областта на обектно-ориентираният анализ и 

проектиране, с помощта на стандартния език за моделиране UML (Unified Modeling 

Language). Той обхваща теми, свързани с процеса на моделиране на софтуерните 

процеси и изграждането на софтуерни модели, отразяващи различните аспекти на един 

софтуерен продукт. Разглеждат се въпроси, свързани с възможностите за ре-

инженеринг на вече готови решения и използването на обектно-ориентиран подход при 

проектиране на бази от данни.  

 

Цел на дисциплината: Този курс има за цел да осигури на студентите познания 

свързани с методите използвани в обектно-ориентирания софтуерен инженеринг и по-

специално с обектно-ориентираният анализ и проектиране с използване на стандартния 

език за моделиране UML (Unified Modeling Language). 

 

Основните задачи са свързани с придобиването на добри знания и умения за: 

 Проектиране на ефективни и качествени софтуерни продукти; 

 Използване на гъвкави методи за проектиране и разработване на софтуерни 

системи реални клиенти; 

 Използване на обектно-ориентирани основи при проектиране на дизайн като 

домейн модели, клас диаграми и диаграми на взаимодействието 

(последователност и комуникация); 

 Анализиране и проверка на стабилността на софтуера; 

 Работа в екип; 

 Разработване на малки софтуерни проекти в предметната област. 

 

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

 

Предварителни условия: Препоръчителна е предварителната подготовка на 

студентите по дисциплините: „Програмиране и структури от данни“, „Обектно-

ориентирано програмиране“, „Бази от данни“ и „Софтуерни технологии“. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез един 

курсов проект и задачи, решавани по време на часовете, (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача 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: 

Основна литература 

1. J. Rumbaugh, I. Jacobson, G. Booch, UML – The Unified Modeling Language 

Reference Manual, 2nd Edition, Addison-Wesley, 2005. 

2. D. Rosenberg, M. Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UML - Theory 

and Practice, Apress, 2007 

3. D. Mouheb, M. Debbabi, M. Pourzandi, L. Wang, M. Nouh, R. Ziarati, D. Alhadidi, 

C. Talhi, V. Lima, Aspect-Oriented Security Hardening of UML Design Models, 

Springer, 2015 

4. M. Seidl, M. Scholz, C. Huemer, G. Kappel, UML @ Classroom - An Introduction to 

Object-Oriented Modeling, Springer, 2012 

5. B. Dathan, S. Ramnath, Object-Oriented Analysis, Design and Implementation an 

Integrated Approach, 2nd Edition, Spring, 2015 

6. C. Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis 

and Design and the Unified Process, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008; 

https://www.utdallas.edu/~chung/SP/applying-uml-and-patterns.pdf 

7. B. Meyer, Object-Oriented Software Construction, 2nd Edition, ISE Inc. Santa 

Barbara (California), 2016; https://sophia.javeriana.edu.co/~cbustaca/docencia/ POO-

2016-01/documentos/Object%20Oriented%20Software%20Construction-Meyer.pdf  

8. S. Chenoweth, C. Rupakheti, CSSE 374 – Software Design, Winter, 2013-14, 

Department of Computer Science and Software Engineering; http://www.rose-

hulman.edu/class/csse/csse374/  

 

Допълнителна литература 

1. J. Rumbaugh, M. Blaha, W. Premerlani, F. Eddy, W. Lorensen, Object- Oriented 

Modeling and Design, Prentice Hall, 1991 

2. D. Coleman, P. Arnold, S. Bodoff, C. Dollin, H. Gilchrist, F. Hayes, P. Jeremaes, 

Object-Oriented Development: The Fusion Method, Prentice Hall, 1994 

3. J. Martin, J. Odell, Object-Oriented Methods: Pragmatic Consideration, Prentice Hall, 

1996 

 

 

МНОГОСЛОЙНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА БАЗИ ОТ ДАННИ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 

 

Часове (седмично) 2 часа лекции и 2 часа лабораторни упражнения / ЛС 

 

Брой кредити: 6.0 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно- 

квалификационна степен Магистър по Информатика 



 

Описание на дисциплината: 

Курса запознава студентите с методите за разработване на клиент-сървър и 

многослойни приложения за бази от данни посредством обектно-ориентирани среди за 

визуално проектиране и събитийно-ориентирано програмиране. Разглеждат се различни 

аспекти от проектирането на приложения за бази от данни и използването на различни 

обекти: набори от данни, обекти полета и контроли обвързани с данни. Разработват се 

различни приложения за достъп до данни в зависимост от тяхната архитектура: клиент- 

сървър и многослойни (клиент-приложен сървър-сървър). Изучават се различни 

технологии за достъп до данни, като: ADO, ADO.NET, dbExpress и др. 

 

Цел на дисциплината: 

Целта на дисциплината е студентът да добие представа за някои от основните 

технологии използвани за разработването на клиент-сървър и многослойни приложения 

за бази от данни и начините на тяхното използване. 

След завършване на курса студентите трябва да могат да: използват различни 

технологии при разработването на клиент-сървър и многослойни приложения за бази от 

данни с различна архитектура. 

 

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

 

Предварителни условия: Изучаването на дисциплината изисква студентите да имат 

знания по бази от данни и обектно-ориентирано програмиране. Желателно е студентите 

да са изучавали също и курсовете "Програмиране с .NET Framework" и "Програмиране 

с Object Pascal и Delphi" и/или "Програмиране с Turbo C++". 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез две 

курсови задачи, един контролен тест и един курсов проект (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача 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. Swart, B., Delphi XE DataSnap Development Essentials, Perfect Paperback, 2011. 

2. Swart, B., Delphi 2010 XML, SOAP & Web Services Development, Bob Swart 

Training & Consultancy, 2010. 

3. Patrick, T., Microsoft ADO.NET 4 Step by Step, Microsoft Press, 2010. 

4. Sceppa, D., Programming Microsoft ADO.NET 4, Microsoft Press, 2011. 

5. Naboulsi, Z., Ford, S., Coding Faster: Getting More Productive with Microsoft Visual 

Studio, Microsoft Press, 2011. 

 

Съкращения: 

ЛС: летен семестър 

 



 

ТЕОРИЯ, АЛГОРИТМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗРОЗНАВАНЕ НА РЕЧ 

 

Семестър: 1 

 

Вид на курса: Лекции, лабораторни упражнения 

 

Часове (седмично) 2 часа лекции и 2 часа лабораторни упражнения / ЛС 

 

Брой кредити: 6.0 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, образователно- 

квалификационна степен Магистър по Информатика 

 

Описание на дисциплината: 

В предложената учебна програма се разглеждат: теоретичните основи и развитието на 

съвременните технологиите за обработка на говорима реч. Анализират се широко 

използвани софтуерни продукти за обработка на реч и тяхното приложение при 

разпознаване на реч на български език. Курсът дава и допълнителни познания в 

приложната дейност на съвременния специалист-магистър по информационни системи 

и технологии. 

 

Цел на дисциплината: 

Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и допълнителна 

специална подготовка за теорията и практиката в съвременната технология за 

обработка на естествена реч, приложението, тенденции в разработването на софтуер и 

бъдещите насоки на развитие.  

След завършване на курса студентите трябва да могат да: 

 Познават методите за обработка на речеви сигнал и да извличат основните му 

характеристики. 

 Познават начините за изграждане на фонетичен и езиков модел на даден език. 

 

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

 

Предварителни условия: Препоръчителна е предварителната подготовка на 

студентите по дисциплините: „Програмиране и структури от данни“, „Обектно-

ориентирано програмиране“, „Бази от данни“, „Дискретна математика“, „Лингвистика“, 

„Разпознаване на образите“ и „Невронни мрежи“. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез един 

курсов проект и един реферат (50% от крайната оценка). Обучението по дисциплината 

завършва с писмен изпит върху учебния материал съгласно приложения конспект (50% 

от крайната оценка). При показан слаб резултат на изпита, студентът се явява на 

поправителен изпит, като запазва получената от курсовата задача 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. Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon, Spoken Language processing – A 

Guide to Theory, Algorithm, and System Development, Prentice Hall PTR, 2001 

2. Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon (2001) Spoken Language processing 

– A Guide to Theory, Algorithm, and System Development, Prentice Hall PTR 

3. Stephen E. Leinson (2005) Mathematical Models for Speech Technology, John Wiley 

& Sons 

4. Wu Chou, Bing Hwang Juang (2003) Pattern Recognition in Speech and Language 

Processing, CRC Press 

5. Joseph Keshet, Samy Bengio (2009) Automatic Speech and Speaker Recognition – 

Large Margin and Kernel Method, John Wiley & Sons 

6. Lawrence Rabiner, Ronald Schafer (2010) Theory and Application of Digital Speech 

Processing, Prentice Hall 

7. Daniel Jarefsky, James Martin (2008) Speech and Language Processing (2nd Edition), 

Prentice Hall 

8. Dong Yu, Li Deng (2014) Automatic Speech Recognition: A Deep Learning 

Approach, Springer  

9. James R. Lewis (2011) Practical Speech User Interface Design, CRC Press  

10. Homayoon Beigi (2011) Fundamentals of Speaker Recognition, Springer 

11. Willi-Hans Steeb (2005) Mathematical Tools in Signal Processing with C++ and Java 

Simulations, University of Johannesburg, South Africa 

12. K. R. Rao, D. N. Kim, J. J. Hwang (2010) Fast Fourier Transform: Algorithms and 

Apllications, Springer 

13. Р. Кралева (2019) Разпознаване на реч: Корпус от говорима детска реч на 

български език, ISBN: 978-954-00-0199-9, УП „Неофит Рилски“, Благоевград. 

14. Data Exchange System, http://childes.psy.cmu.edu/ 

15. Praat: doing phonetics by computer, http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

16. WaveSurfer, http://www.speech.kth.se/wavesurfer/ 

17. The International Phonetic Association, http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html 

 

 

КОДИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

Семестър: 2 

 

Вид на курса: лекции, семинарни и лабораторни 

 

Часове (седмично) /ЗС: 3 ч. лекции и 2 часа семинарни + 1 лаб. седмично/ 

 

Брой кредити: 6 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Задължителна дисциплина от учебния план. 

 

Описание на дисциплината: 

Въвеждат се необходимите понятия и сведения от алгебрата, комбинаториката и 

теорията на вероятностите. Като преговор с допълнение се разглеждат някои добри 

кодове и конструкции на кодове. Изучават се БЧХ кодовете с алгоритмите за 



декодиране на Питерсон - Горенщейн – Цилер, Форни, Берлекемп – Меси и Евклид, 

МДР кодовете. Разглеждат се основните понятия за конволюционни кодове, 

включително декодиране. Разглеждат се схеми за електронен подпис и публичен ключ, 

както и някои методи за криптиране на текстове с таен ключ. Студентите работят 

теоретично и практически върху курсова работа по криптиране с публичен ключ, 

основано на големи прости числа. 

 

Цел на дисциплината: 

Да се придобият знания за теоретичните основи и практическите приложения на 

кодовете, коригиращи грешки в модерните комуникационни системи. Да се овладеят 

принципите на модерната криптография с публичен и таен ключ и електронния подпис. 

 

Методи на обучение: Лекции, семинарно и лабораторно занятие, разработка на 

проекти, решаване на задачи. 

 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по висша и линейна 

алгебра, теория на числата. 

 

Оценяване: Курсът завършва с изпит. Крайната оценка се формира от представянето и 

защитата на курсовата разработка и писмен теоретичен изпит. 

 

Записване за обучение по дисциплината: съгласно учебния план 

 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

 

Литература: 

1. Записки. 

2. Hill Raymond. A First Course in Coding Theory, Calderon press, Oxford, 1986. 

3. Richard Blahut. Theory and Practice of Error Control Codes, Addison-Wesley 

Publishing Company Reading, Massachusetts, 1984. 

4. Кларк Дж., Дж. Кейн, Кодирование с исправлением ошибок в системах 

цифровой связи, Пер. С англ., Москва, „Радио и связь”, 1987. 

 

 

ТЕОРИЯ НА АЛГОРИТМИТЕ 

 

Семестър: 2 

 

Вид на курса: лекции, семинарни упражнения. 

 

Часове (седмично) : 3 часа лекции, 1 час семинарни упражнения, / ЛС 

 

Брой кредити: 4,0 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: 

1. методи на сортиране; 

2. методи на търсене; 

3. рекурсивни алгоритми; 

4. методи на компресиране. 

 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за основите на алгоритмите – дефиниции и 

примери на някои основни алгоритми (сортиране и търсене в масив, NP задачи - 

разходката на коня и др.) 

 

Методи на обучение: лекции, семестриални и упражнения. 

 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по: математически анализ, 

аналитична геометрия, линейна алгебра и теория на множествата. 

 

Желателни са знания за: вероятности и статистика. 

 

Оценяване: писмен изпит 

 

Литература: 

1. П. Наков, П. Добриков. Програмиране = ++ Алгоритми. TopTeam Co, София, 

1999 г. 

2. Николас Уирт. Алгоритми + структури от данни = програми. СофтПрес, София, 

1996 г. 

 

Съкращения: 

ЗС: зимен семестър 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ С XML 

 

Семестър: 2-ри семестър 

 

Вид на курса: Лекции и лабораторни занятия 

 

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

 

Брой кредити: 3.0 кредита 

 

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

на специалност Информатика, образователно-квалификационна степен Магистър по 

Информатика 

 

Описание на дисциплината: Дисциплината запознава студентите с основите и 

развитието на езикът XML и свързани с него синтактични особености, като добре 

оформен документ, валидиране, йерархична структура, пространства от имена и други. 

Също така се разглеждат детайлно и свързани с XML технологии (и XML базирани 

езици), като DTD, XML схеми, Relax NG, Schematron, DOM, xPath, XSLT, xQuery и 



други. Обръща се особено внимание на връзката между XML и базите от данни и по-

конкретно възможностите за работа на системите за управление на бази от данни с 

XML. Дисциплината дава и допълнителни познания свързани със събитийно-

ориентираното програмиране и XML, използване на SAX, възможности на LINQ за 

работа с XML, разпространяване на съдържание и работа с външни новини, работа с 

уеб услуги и свързаните с тях технологии, като COM, DCOM, CORBA, XML-RPC, 

REST и други. Съществена част от дисциплината засяга технологиите свързани с уеб 

услугите, като SOAP и WSDL. Дава се възможност на студентите да се запознаят с 

технологията AJAX, стандарта JSON и библиотеката jQuery. Особено внимание е 

обърнато върху езиците XHTML, SVG, съвместното използване на CSS и XML и 

начините за използване на XML в издателската дейност.  

 

Цел на дисциплината: Целта на дисциплината е студентите да придобият задълбочени 

познания свързани с основите на езика XML и свързаните с него технологии, както и 

тяхното прилагане при разработването на различни бизнес приложения. 

 

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

 

Предварителни изисквания: Изучаването на дисциплината изисква студентите да 

имат основни познания по програмиране и структури от данни, обектно-ориентирано 

програмиране, бази от данни и системи за управление на бази от данни. Желателно е 

студентите да са изучавали също и дисциплините свързани със среди за визуално 

проектиране и събитийно-ориентирано програмиране, като RAD Studio и Visual Studio.  

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез две 

курсови задачи, един контролен тест и един курсов проект (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача оценка. 

 

Записване за обучение по дисциплината: Дисциплината е задължителна и не се 

подава молба за нейното изучаване. 

 

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:  

ЛС: летен семестър 



БАЗИ ОТ ЗНАНИЯ 

 

Семестър: 2 

 

Вид на курса: лекции 

 

Часове (седмично) /ЛС/: 2 часа лекции 

 

Брой кредити: 2 кредита 

 

Статут на дисциплината в учебния план: Избираема 

 

Описание на дисциплината: 

Курсът по Бази от данни има за цел да запознае студентите с основните теоретични 

и практически познания по структурата и характеристиките на базите от знания.   

За по-доброто разбиране на изложението е необходима предварителна подготовка 

по основи на информатиката, математическа логика и езици за програмиране. 

  Съдържанието е структурирано по начин да изяснява базовите понятия и 

характеристики, свързани с изкуствения интелект; основните методи за представяне и 

използване на знания; онтологии и онтологични системи, архитектурата и 

класификацията на експертните системи; методи за представяне на несигурността, за 

правдоподобен извод. Изложението е подкрепено с множество примери, които могат да 

послужат като образци за решаване на практически задачи. 

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва работа в библиотека и 

разработване на курсова проект. Съотношението между аудиторна и извънаудиторна 

заетост е 1:2. 

Цел на дисциплината: 

Цели: Курсът има за цел да даде нови знания, свързани с начините за моделиране 

и представяне на знания и създаването на базирани на знания системи, като се набляга 

на изготвянето на краен завършен продукт включващ всички необходими приложения 

към него. 

Основната задача е студентът да придобие познания по прилагането на различни 

подходи при реализирането на завършен продукт в областта на моделирането на знания 

и по-специално дизайн бази от знания. 

Очакваните резултати от курса като цяло и от всяка практическа тема пооделно 

са: овладяването от студентите на съвременните общи постановки в изготвянето на 

завършено крайно приложение; добра практическа подготовка при използването на 

базите от данни. 

Целите и задачите на всяка тема поотделно са видни от самото съдържание на 

учебната програма, като очакваните резултати по всяка тема е натрупването на важни 

знания и умения свързани пряко с различните методи за решаване и реализиране на 

задачите, свързани с представянето и използването на знания. 

Методи на обучение: лекции, дискусия 

Предварителни условия: Студентите трябва да са изучавали дисциплините 

“Функционално програмиране”, „Логическо програмиране”, „Изкуствен интелект“ и 

“Математическа логика”. 

Оценяване: 

 текущ контрол - 50% от оценката 

 писмен изпит - 50% от оценката 

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. Нишева, М., Д. Шишков, Изкуствен интелект, Изд. „Интеграл, Добрич, 1995 

2. Ирена Атанасова, Създаване на експертни системи (Expert Systems 

Development), Издателство на ЮЗУ „Н. Рилски“, онлайн издание, 2018 

3. Knowledge-Based Systems. Rajendra Akerkar , Priti Sajja, 2009 , ISBN10: 

0763776475. 

Допълнителна 

1. Engineering of Knowledge-Based Systems. Avelino J. Gonzalez, Douglas D. Dankel, 

Prentice Hall (2000), ISBN-10: 0130189731. 

2. Expert Systems: Principles and Programming, Fourth Edition.Joseph C. Giarratano, 

Gary D. Riley, 2004, ISBN-10: 0534384471 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО СЪРВЪРНО АДМИНИСТРИРАНЕ 

 

Семестър: 2 

Вид на курса: лабораторни занятия 

Часове /ЗС/ЛС: 2 часа лабораторни упражнения /ЛС 

Брой кредити: 2 кредита 

Статут на дисциплината в учебния план: 

Избираема дисциплина от учебния план на специалност Информатика, 

образователноквалификационна степен Магистър по Информатика 

Описание на дисциплината: 

В курса се разглеждат основните дейности и проблеми свързани с мрежово 

администриране в Linux/Windows среда, извършване на почти всички важни дейности 

по администрирането на Linux/Windows базирана мрежова конфигурация, настройки и 

конфигурация на най-често използваните услуги в Интернет. 

Цел на дисциплината: 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните концепции в мрежовата 

администрация, разглеждайки извършването на основните дейности по 

администрирането на базирана на Linux/Windows мрежова конфигурация. 

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

Предварителни условия: Необходими са основни познания по операционни системи, 

програмиране, компютърни архитектури, компютърни мрежи и комуникации. 

Оценяване: Писмен изпит 

Записване за обучение по дисциплината: необходимо е (избираема дисциплина) 

Записване за изпит: съгласувано с преподавателя и учебен отдел 

Литература: 

1. Олаф Кирх, Тери Доусън, Ръководство на мрежовия администратор. 

2. Мат Уелш, Матиас Далхаймер, Ръководство за LINUX. 

3. Алдениз Рашидов. Инсталиране и конфигуриране на Web сървъри под Linux и 

Windows (2012) 

4. Microsoft SQL ServerNotes for Professionals book 

5. Ronald Bardford. Effective MySQL Backup and Recovery (2012) 



6. Shijimol Ambi Karthikeyan (2018) Practical Microsoft Azure IaaS: Migrating and 

Building Scalable and Secure Cloud Solutions Paperback 

7. Gabriel N. Schenker (2018) Learn Docker - Fundamentals of Docker 18.x: Everything 

you need to know about containerizing your applications and running them in 

production, PACKT Publishing 

8. Greg D. Moore (2016) IT Disaster Response: Lessons Learned in the Field, APress 

9. Lawrence E. Hughes. The Second Internet: Reinventing Computer Networking with 

IPv6 (2010) 

10. Raphaël Hertzog, Roland Mas. The Debian Administrator's Handbook (2012) 

11. Ron Aitchison. Pro DNS and BIND 10 (2011) 

12. Ronald Bardford, Chris Schneider. Effective MySQL Replication Techniques in 

Depth (2013) 

 

ПРАКТИКУМ ПО АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ И 

ПРОГРАМИРАНЕ 

 

Семестър: 2ри 

Вид на курса: практикум 

Часове (седмично): 1 час сем. упражнения и 1 час лабораторни упражнения / ЛС 

Брой кредити: 2.0 кредита 

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

Описание на дисциплината: 

Обучението по учебната дисциплина включва изучаване на съвременните парадигми в 

програмирането. В курса основите на аспектноориентираното програмиране се 

изучават чрез езиците AspectJ и Aspect C#. 

Цел на дисциплината: 

Студентите трябва да придобият знания за теоретичните основи и за практическите 

методи за използване на аспектно-ориентирани езици и подходи в софтуерното 

разработване. 

Методи на обучение: Упражнения 

Предварителни условия: Необходими са основни познания по структури от данни и 

обектно ориентирано 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. Kiczales, Gregor; John Lamping, Anurag Mendhekar, Chris Maeda, Cristina Lopes, 

Jean-Marc Loingtier, and John Irwin (1997). "Aspect-Oriented Programming", 

Proceedings of the European Conference on Object-Oriented Programming, vol.1241, 

pp.220–242.  The paper originating AOP. 

2. Filman, Robert E.; Tzilla Elrad, Siobhàn Clarke, and Mehmet Aksit. Aspect-Oriented 

Software Development. ISBN 0-321-21976-7. 

3. В. О. Сафонов, Аспектно-ориентированное программирование 

(http://www.vladimirsafonov.org/other/Safonov_AOP_2011_final.pdf) 

4. Jacobson, Ivar; and Pan-Wei Ng. Aspect-Oriented Software Development with Use 

Cases. ISBN 0-321-26888-1.  



5. Clarke, Siobhán; and Elisa Baniassad (2005). Aspect-Oriented Analysis and Design: 

The Theme Approach. ISBN 0-321-24674-8.  

6. Matthew D. Groves (2013) AOP in .NET: Practical Aspect-oriented Programming, 

Manning Publications Company 

7. Ramnivas Laddad (2009) AspectJ in Action: Enterprise AOP with Spring, Manning 

Publications Company 

8. The AspectJTM 5 Development Kit Developer's Notebook, online: 

https://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/adk15notebook/index.html 

9. Pawlak, Renaud; Lionel Seinturier, and Jean-Philippe Retaillé. Foundations of AOP 

for J2EE Development. ISBN 1-59059-507-6.  

10. Laddad, Ramnivas. AspectJ in Action: Practical Aspect-Oriented Programming. ISBN 

1-930110-93-6.  

11. Marijn Haverbeke (2018) Eloquent JavaScript Online: 

https://eloquentjavascript.net/Eloquent_JavaScript.pdf 

12. Ivan Kiselev (2002) Aspect-Oriented Programming with AspectJ, Sams Publishing 

 

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ С АРХИТЕКТУРА 

КЛИЕНТ-СЪРВЪР 

 

Семестър: 2 

 

Вид на курса: лекции, лабораторни упражнения 

 

Часове (седмично): 1 час лекции и 1 час 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 Магистър. 

 

Описание на дисциплината: 

Дисциплината предвижда изучаване на основните положения в системите за 

управление на бази от данни и свързани с това въпроси, като: въведение в системите за 

управление на бази от данни, cъщност, изисквания, архитектура и основни принципи на 

работа; сравнителна характеристика между най-широко използваните СУБД; Основни 

положения при планирането, инсталирането, конфигурирането и управлението на 

компонентите на една СУБД и нейни инстанции; инструменти за работа със системи за 

управление на бази от данни, запознаване с инструментите SQL Server Management 

Studio и IBConsole; проектиране на релационни бази от данни и създаване на физическа 

схема на база от данни в среда на СУБД; създаване и модифициране на таблици в 

СУБД, използване на типове, изрази и функции; дефиниране на ключове и ограничения 

при създаване на връзки между таблици, създаване и използване на индекси, работа с 

диаграми в СУБД; работа със SQL изразите INSERT, DELETE и UPDATE при 

вмъкване, изтриване и обновяване на данни; работа със SQL израза SELECT при 

извличане на данни; работа със съединения при извличане на информация от 

множество таблици, създаване и използване на изгледи; създаване и работа със 

съхранени процедури в СУБД, дефиниране на потребителски функции; работа с 

транзакции и заключвания в СУБД; създаване и използване на тригери в СУБД; 

система за сигурност в СУБД, работа с логини, роли и потребители, автентикация и 



оторизация; експортиране и импортиране на данни, възможности на СУБД за 

архивиране и възстановяване на бази от данни; 

 

Цел на дисциплината: Студентите трябва да придобият знания за системите за 

управление на бази от данни и начините за тяхното използване. 

 

Методи на обучение: беседа, демонстрация, работа по проекти. 

 

Предварителни условия: необходими са основни познания по бази от данни. 

 

Оценяване: Оценяването на студента се извърша по шесто балната система. Текущият 

контрол се осъществява по време на лабораторните занятия през семестъра чрез две 

курсови задачи, един контролен тест и един курсов проект (50% от крайната оценка). 

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит върху учебния материал 

съгласно приложения конспект (50% от крайната оценка). При показан слаб резултат на 

изпита, студентът се явява на поправителен изпит, като запазва получената от 

курсовата задача 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. C. J. Date. An Introduction to Database Systems. Eighth Edition. Pearson. 2003. 

2. Elmasri, R., Navathe, S. Fundamentals of Database Systems. Sixth Edition. Pearson. 

2013. 

3. C. J. Date. SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code. Second 

Edition. O'Reilly Media. 2011. 

4. A. Jorgensen, P. LeBlanc, J. Chinchilla, J. Segarra, A. Nelson. Microsoft SQL Server 

2012 Bible. John Wiley & Sons, Inc. 2012. 

5. O. Thomas, P. Ward, B. Taylor. Administering Microsoft SQL Server 2012 

Databases. Microsoft Press. 2012. 

6. P. Atkinson, R. Vieira. Beginning Microsoft® SQL Server® 2012 Programming. John 

Wiley & Sons, Inc. 2012 

7. R. и. Dewson. Beginning SQL Server for Developers. Fourth Edition. Apress. 2015. 

 

Съкращения:  

ЛС: летен семестър 


