
Тема 8 
Управляващи конструкции  за организиране на 

програмни цикли в език С/C++ 

Конструкциите за реализация на програмни цикли, наричани още 
итерационни,  в C/С++ са част от управляващите. В езика се предвидени 
общо три конструкции, които реализират цикли в програмите: while, do-
while, for. И при трите конструкции тялото на цикъла се състои само от 
един оператор. Ако алгоритъмът изисква в тялото да са повече от един 
оператори, те се обединяват чрез съставния оператор {…}. Самите 
конструкции while, do-while и for се третират като една конструкция.  

1. Конструкция за цикъл с предусловие while 

Управляваща конструкция while реализира цикъл с пред условие. 
Конструкцията има  следния общ вид: 

while (условие) оператор; 

Операторът след условието може да е съставен. В този случай, кон-
струкцията while има следния общ вид: 

while (условие)  
{ 
      // група оператори, съставляващи тялото на цикъла  
} 

Действието на конструкцията е следното: проверява се условието; ако 
стойността на израза е различна от  0 или true, изпълнява се тялото на 
цикъла и отново се проверява условието за край, т.е. операторът в тя-
лото за цикъла се изпълнява, докато условието е вярно. Когато стойн-
остта на условието стане равна на 0 или false, прекратява се  
изпълнението на цикъла. Действието на конструкцията while може да бъде 
представено чрез блоковата  диаграма на фиг. 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 8.1. Действие на итерационна конструкция while 

условие 
false 

true 

 

оператор 

край на цикъла 



2. Конструкция за цикъл със след условие do-while 

Конструкцията do-while реализира цикъл със след условие 
(постусловие). Тя има следния общ вид: 

do оператор; 

while (условие); 

Операторът след ключова дума do може да е съставен. В случая, об-
щият вид на конструкцията е следния: 

do { 
      // група оператори, съставляващи тялото на цикъла  
} 
while (условие);  

Действието на do-while е следното: операторът в тялото на цикъла 
се изпълнява до тогава, докато условието е вярно т.е. докато изразът 
представящ условието има стойност различна от 0 или true. Когато стой-
ността на израза стане равна на 0 или false, прекратява се изпълнението 
на цикъла. Действието на оператор do-while може да бъде представено 
чрез блоковата диаграма на фиг. 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 8.2. Действие на итерационна конструкция do-while 

 
Действието на while и do-while е идентично. Основната разлика меж-

ду двете конструкции произтича от това, че първата реализира цикъл с 
предусловие, а втората - цикъл със следусловие. Съответно, при while 
проверката за изход от цикъла е преди тялото, а при do-while – след тяло-
то на цикъла. Следователно възможно е, тялото на оператор while да не 
бъде изпълнено нито веднъж, докато тялото на оператор do-while ще бъде 
изпълнено поне веднъж. 

Използването на конструкции while и do-while може да бъде илюстри-
рано чрез задачата за намиране на N факториел. 
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// пресмятане на  N! чрез използване на оператор while 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int n, nf; 

 int i; 

 

 printf("n="); 

 scanf("%d",&n); 

 

 nf=1; 

 i=1; 

 while (i<=n) 

 { 

  nf=nf*i; 

  i++; 

 } 

 printf("\nN facturiel = %d\n\n",nf); 

 return 0; 

} 

В примера променливата nf съдържа търсеният резултат, n е числото 
на което се търси N факториел, а променливата i е брояч, който изменя 
стойността си от 1 до n през 1. При всяка итерация, стойността на 
променливата nf се увеличава като се умножава по текущата стойност на 
промеливата i т.е. nf=1*2*3*4*..*n. 

При използване на конструкция do-while, програмата, реализиращa 
пресмятането на N  факториел, има следния вид: 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int n, nf; 

 int i; 

 

 printf("n="); 

 scanf("%d",&n); 

 

 nf=1; 

 i=1; 

 do 

 { 

  nf=nf*i; 

  i++; 

 } 

 while (i<=n); 

 printf("\nN facturiel = %d\n\n",nf); 

 return 0; 

} 

На практика, действието на двата програмни фрагмента е идентично. 
В този пример, няма разлика при използването на конструкции while и do-
while. Пример за друг програмен фрагмент, който реализаира намирането 
на N факториел чрез използване на конструкция do-while e следният: 

…  

int nf=1; 

 

do 

 { 



  nf=nf*n; 

  n--; 

 } 

 while (n>0); 

… 

И двата варианта на намиране на N факториел могат да бъдат 
реализирани както с конструкция while, така и с конструкция do-while. Има 
обаче случаи, когато използването на едната конструкция е за 
предпочитане. Например, ако искаме да организираме въвеждане на стой-
ност в цикъл, който да се повтаря докато потребителят не въведе стойност 
в определен интервал, тогава е по-добре да се изполва оператор do-while. 
Пример за такъв програмен фрагмент е: 

… 

int k; 

do 

{ 

printf("\nk="); 

  scanf("%d",&k);  

} 

while ((k<1)||(k>10)); 

… 

 

В случая се изисква да се въведе стойност за променливата k в ин-
тервала [1,10]. Ако се използва оператор while, k трябва да бъде предва-
рително инициализирана със стойност извън този интервал. 

3. Итерационна конструкция for 

Конструкция for се използва предимно за реализация на цикли с 
известен брой повторения. По своето действие тя реализира цикъл с 
предусловие. Синтактично общият вид на конструкцията е следния: 

for (секция 1;секция 2;секция 3) оператор; 

Операторът след скобите и операторите в секция 3 съставляват тяло-
то на цикъла. Операторът след скобите може да е съставен. В случая, об-
щият вид на конструкцията е следния: 

for (секция 1;секция 2;секция 3) 

{      // група оператори, съставляващи тялото на цикъла  

} 

Секция 1 и секция 3 се състоят от един или няколко оператора, отде-
лени със запетая. Секция 2 е условен израз. 

Действието на конструкция for е следното:  

 Изпълняват се действията в секция 1. Това е т.нар. инициализира-
ща секция, която се изпълнява еднократно и с която се задавят на-
чалните условия на цикъла. 

 Изпълнението на for продължава в следната последователност: из-
числяване на израза в секция 2;  изпълнение на оператора след 



скобите; изпълнение на секция 3. Тази последователност се изпъл-
нява дотогава, докато стойността на израза в секция 2 има стойност 
различна от 0 или true. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 8.3. Действие на итерационна конструкция for 

 
Действието на итерационната конструкция for може да бъде 

представено чрез блоковата диаграма на фиг. 8.3. Операторите  в секции 
1 и 3 могат да са произволни, но най-често се използват следните: за 
инициализация в секция 1 и за промяната на стойностите след всяка 
итерация в секция 3. 

Използването на конструкция for може да бъде илюстрирано чрез 
примерa за пресмятане на N факториел: 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int n, nf, i; 

 

 printf("n="); 

 scanf("%d",&n); 

 

 nf=1; 

 for(i=1;i<=n;i++) nf=nf*i; 

секция 2 
false 

true 

 

оператор 

край на цикъла 

 

секция 1 

 

секция 3 



  

 printf("\nN facturiel = %d\n\n",nf); 

 return 0; 

} 

Тъй като операторите в секция 1 могат да са повече от един, цикълът 
може да се организира и така: 

… 

for(i=1,nf=1;i<=n;i++)  nf*=i; 

… 

В посочената реализация отново променливата i се използва като 
брояч, чиято стойност се изменя от 1 до n. Обикновено, в секция 1 на 
конструкция for е инициализацията на брояча, а в секция 3 е нарастването 
(или намаляването) на неговата стойност. 

Друг пример за използване на конструнция for е следващата 
програма, която извежда на екрана всички цели числа в даден интервал 
[m,n] в намаляваш ред. Ако въведените числа са такива, че m е по-голямо 
от n, в програмата е предвидено променливите да разменят своите 
стойности. 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

 int n, m; 

 

 printf("\nEnter first number:"); 

 scanf("%d",&m); 

 printf("\nEnter second number:"); 

 scanf("%d",&n); 

 

 if( m > n)  

 {   //размяна на двете стойности 

  n=n+m; 

  m=n-m; 

  n=n-m; 

 } 

 for(int i=n; i>=m; i--) printf("%d ",i); 

 return 0; 

} 

 

Секциите в конструкция for могат да са празни. Следващите 
програмни фрагменти са примери, в които се реализира извеждане на 
числата от 1 до 10 на екрана е посочено как може да се използва 
конструкция for, като последователно са празни секции 1, 2 и 3, съответно. 

Пример: 

// извеждане на числата от 1 до 10 на екрана, като секция1 е празна 

// операторът от секция1 е изнесен преди конструкция for 

int i=1; 

for(; i<=10;i++) 

cout <<i<<’\n’;  

// извеждане на числата от 1 до 10 на екрана, като секция2 е празна 

// изходът от цикъла се реализира чрез оператор break 

for(int i=1;  ; i++)                                               

 { cout <<i<< ‘\n’; 



    if (i==10) break;       

} 

 

// извеждане на числата от 1 до 10 на екрана, като секция3 е празна 

// операторът от секция3 е пренесен в тялото на конструкция for 

for(int i=1;i<=10;) 

{ 

cout <<i<< ”\n”; 

i++; 

} 

 

Важно е да се отбележи, че когато в конструкция for липсва секция 2, 
необходимо е да бъдат взети мерки за изход от цикъла. В противен случай 
цикълът се превръща в безкраен. 

4. Конструкция continue 

Конструкция continue може да се реализира в тяло на конструкциите 
за организиране на програмен цикъл while, do-while, for. Общият вид на 
конструкцията е: 

continue; 

Поставена в тяло на цикъл, конструкция continue предизвиква начало 
на нова итерация, без да бъдат изпълнени операторите в тялото на ци-
къла, които са след continue. Под понятието итерация се разбира едно 
повторение на цикъла.  

Пример: 

// Намиране броя на положителните числа, въведени от клавиатурата 

// Въвеждане на стойност 0 служи за изход 

 

#include <iostream.h> 

void main() 

{ 

     int count=0; 

int x; 

 do 

    {  

  cout <<"\nInput x=  "; 

  cin >>x; 

  if(x<=0) continue; 

  count ++; 

      } 

    while(x!=0); 

   cout<<"The affirmatives are: "<<count; 

} 

 

В посочения пример, ако се използва конструкция while вместо do-
while, променливата х трябва да се инициализира със стойност, различна 
от 0. От примера  може да се разбере разликата в приложението на двата 
оператора. 
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