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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: УПРАВЛЕНСКИ СТАНДАРТИ 

2. Код на курса: 24.1.3.0.13 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Теодора Рупска 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

     Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на теоретико-приложните основи на управленските стандарти, тяхната специфика и 

апробирането им в различни международни и национални организации. 

Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

     Основни знания за същността на управленските стандарти, техните разновидности и 

приложение в реална организационна среда. 

     Практически умения за анализ и оценка на функционалните особености на отделните 

стандарти, тяхното разбиране, интерпретиране и възможности за апробиране. 

     След приключване на курса студентите трябва да са усвоили основни компетенции за 

управление на различен тип стандарти, да разбират функционалното им предназначение, да 

боравят с нужната терминология и да ги апробират в стопанската практика. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е под формата на лекции и анализ на различни стандарти. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областта на операционния 

мениджмънт, предприемачеството и иновациите. От значение са знанията придобити по 

дисциплините операционен мениджмънт, предприемачество и малък бизнес, иновационен 

мениджмънт. 

12. Съдържание на курса: 

     Управление на околната среда (ISO 14001), управление на сигурността във веригата на 

доставки (ISO 28000), управление на качеството (ISO 9001), управление на корпоративната 

социална отговорност (ISO 26000), управление на здравословни и безопасни условия на труд 

(OHSAS 18001), управление на сигурността на информацията (ISO 27001/27003), управление 

на отношенията с клиентите (ISO 10001/02/03/04), управление на съвместни бизнес 

отношения (ISO/DIS 11000.2). 

 

 

 

 



13. Библиография: 

     Основна литература: 

1. Ангелов, К., Стоянов, И. Процесна ориентация в управлението. Библиотека “Научно 

знание”, №3, Институт общество на знанието, 2012. 

2. Даков, И. Организация на производствени и операционни системи. ТУ-София, 2012. 

3. Стоянов, И. Управленска политика. Библиотека “Научно знание”, №10, Институт 

общество на знанието, 2014.  

4. Buttle, F., Maklan, S. Customer Relationship Management: Theory and Practice. 

Routledge, 2015.  

5. Chopra, S., Meindl. P. Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, 6th 

Ed. Pearson, 2015. 

6. Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. The Essentials of Risk Management, 2nd Ed. McGraw-

Hill, 2014. 

7. Goetsch, D., Davis, S. Quality Management for Organizational Excellence. Introduction to 

Total Quality, 8th Ed. Pearson, 2015. 

8. Peckford, G. Mastering ISO 9001/2015. Peckford Publishing, 2016. 

 

     Допълнителна литература: 

1. PMI Practice Standard for Work Breakdown Structure. Project Management Institute, 

2013. 

2. PMI Practice Standard for Scheduling. Project Management Institute, 2013. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Курсът завършва с полагане на изпит. Отчита се индивидуалната и екипна работа на 

студента през семестъра, чрез текущ контрол. Окончателната оценка по дисциплината се 

оформя на базата на точкова система като максималния брой точки, който студентите могат 

да получат е 100 (таблица 1.). Те се формират от следните дейности: успешно решаване на 

писмен тест – 60 точки; успешно решаване на семестриален казус/практическа задача – 40 

точки. 

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

между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в следващата таблица: 

 

                                                                                           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 


