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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Проектиране на алгоритми 

 2. Код на курса: 23.1.1.0.03 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първа 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Бойко Банчев 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на дисциплината „Проектиране на алгоритми” е да даде на студентите 

познания и умения в основните дялове на алгоритмиката, които да им позволят: да 

разбират и адекватно да използват за решаване на задачи алгоритми и структури от 

данни в готов вид; да съставят самостоятелно алгоритми, включително с използване на 

известни алгоритми и структури от данни и с прилагане на подходящи алгоритмични 

похвати и методи; да осъществяват във вид на програми на C++ съставените от тях 

алгоритми. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Основи на информатиката”, 

„Програмирaне”. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Курсът запознава студентите с основни за информатиката структури от данни, 

алгоритми, алгоритмични похвати и методи. Разглеждат се алгоритми върху основни 

видове информация – числа, текст и структури от тях, в това число линейни (редици), 

йерархични (дървета) и мрежови (графи). Излагат се свойствата и реализирането на 

основни класове от алгоритми, например за подреждане, за търсене, за обхождане и някои 

специфични. Дава се понятие за общи алгоритмични методи като този на подразделянето, 

„алчния“, на пълното изчерпване, на динамичното програмиране, както и похвати и 

подходи от по-частен характер. Обръща се внимание, където това е съществено, на 

времевата ефективност и потребяваните от алгоритмите ресурси. 

  

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Пр.Наков, П. Добриков, Програмиране=++Алгоритми, 5-то преработено издание, 

2015. (достъпна онлайн от http://programirane.org) 

 Кр. Манев. Алгоритми в графи. Основни алгоритми. КЛМН, 2014. 

 G. Heineman, G. Pollice, S. Selkow. Algorithms in a nutshell. O'Reilly, 2009. (предстои 2-

о изд. в края на 2015) 

 Th. Cormen. Algorithms unlocked. MIT Press, 2013. 

 Levitin. Introduction to the design and analysis of algorithms, 3
rd

 ed. Addison Wesley, 

2011. 

  



Допълнителна литература: 

 R. Neapolitan. Foundations of algorithms, 5
th

 ed. Jones and Bartlett Learning, 2015. 

 M. Weiss. Data structures and algorithm analysis in C++, 4
th

 ed. Prentice Hall, 2014.  

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Изисквания при формиране на оценките по шестобалната скала. 
Отличен (6) – за добро познаване на информационните източници, задълбочено 

овладени ключови и допълнителни знания и умения, осмислено и правилно разбиране на 

материята, умения за решаване на сложни задачи, собствено мислене и аргументиране на 

решенията. 

Мн. добър (5) – за много добре овладени ключови и допълнителни знания, осмислено и 

правилно разбиране на материята, умения за прилагане на наученото при решаване на 

сложни задачи. 

Добър (4) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на задачи, но без 

способност да бъдат развити самостоятелно. 

Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи. 

Формиране на крайната оценка 
Оценката над 2 се формира до 20% от контролна работа и до 80% от изпит, като 

всяка от двете се оценява също в проценти до 100. Крайната оценка се закръгля до 0,5. 

Например, ако на контролна работа е получено 50%, а на изпит 75%, получава се 

0,50×20%+0,75×80%=70%. Тъй като 0,70×4=2,8, получава се 2+2,8=4,8, което се закръгля 

на 5,0. 

 

 15. Език на преподаване: български 

 


