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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ОС LINUX 

2. Код на курса: 41.1.4.4.34 

3. Вид на курса: задължителна дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р инж. Страхил Соколов, ас. маг. инж. Михаил Вукадинов, 

проф. дтн. инж. Димитър Радев 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да запознае студентите с историята и структурата на ОС Линукс и да даде 

основни познания по администрирането й.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания по ОС Линукс и умения за разпознаване на предимствата и работа с 

различни деривати на ОС Линукс.  

Практически умения по администриране на ОС Линукс: инсталация, конфигурация на 

потребители и услуги, автоматизация на процеси и отстраняване на неизправности. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 да обясняват понятия и принципи, свързани с ОС Линукс; 

 да избират деривати на ОС Линукс по определени критерии; 

 да използват комбинация от команди или услуги за решаването на определена задача 

или проблем; 

 да разпознават и отстраняват възникнали неизправности. 

10. Начин на преподаване: в лекционна и дискусионна форма, както и практически 

упражнения 

11. Предварителни изисквания: необходими са предварителни познания по дисциплините 

Инженерна математика 1, Основи на програмирането. 

12. Съдържание на курса:  

Въведение в курса. Запознаване с ОС Linux; Основни концепции, история и 

понятия.Графична среда и текстови редактори.Запознаване с възможностите за графичните 

среди. Принципи на работа с текстов редактор VI. Базова настройка на Линукс. Мрежа и 

достъп до интернет. Директорийна структура и многозадачност; Директорийна структура, 

многопотребителност, многозадачност;Файлови системи в Linux;Управление на потребители 

и права Управление на права и настройка на групи от потребители. Управление на процеси; 

Команден интерпретатор Основни команди и скриптове. Търсене в документация на команди 

Прехвърляне и пренасочване в команден интерпретатор. Управление и поддръжка на 

програмно осигуряване. Управление на пакети. Компилиране на програма от изходен код. 

Процес на зареждане на ОС Линукс. Управление на дисковото пространство. Конфигуриране 

на Линукс услуги. Конфигуриране на Web, Middleware и Samba сървър. Конфигуриране на 

системни услуги в Линукс. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит от множество въпрос, като въпросите имат до 5 

възможни отговора, от които един или повече верни, както и писмен отговор на поне един 

отворен въпрос. 

Общият брой на точките в писмения изпит, които могат да бъдат достигнати, е 100. Всеки 

един от въпросите в крайния изпит може да носи до 4 точки, а отговорът на отворен въпрос 

носи до 10 точки.  

Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като съответствието 

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 1. 

      Таблица 1. 

Брой 

точки 

Оценка по шестобалната 

система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 


