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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ПРОЕКТИ ЗА 

УСЛУГИ 

2. Код на курса: 24.1.1.1.04 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: гл. ас. д-р Гергана Димчева 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

областта на комуникациите в проекти за услуги.  

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

Основни знания за особеностите на проектните комуникациите и процеси по тяхното 

управление. 

Практически умения: надграждане на понятийния апарат, свързан с дисциплината 

Управление на комуникациите в проекти за услуги чрез анализ на практически казуси взети 

от реалната практика. 

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

могат да: управляват комуникациите в проекти за услуги; да използват комуникациите като 

инструмент за избягване и разрешаване на конфликти в проектния екип.  

10. Начин на преподаване:  

Обучението по дисциплината Управление на комуникациите в проекти за услуги се 

извършва под формата на лекции и семинарни упражнения. Лекционният материал се 

поднася под формата на теория, която е съпътствана с примери от реалната практика. 

Семинарните упражнения по дисциплината включват дискусии, тестови и малки 

теоретични въпроси, решаване на практически казуси, както и провеждане на ролеви игри.  

11. Предварителни изисквания: 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините: Управление на 

проекти в съобщенията / Икономически подход към проектните решения в съобщенията, 

Предприемаческо управление, Управление на човешките ресурси, от Учебен план за ОКС 

„бакалавър“, специалност „Мениджмънт в телекомуникациите и пощите“. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат теми като: Същност и значение на комуникациите. 

Управление на информацията и комуникациите по проекта. Комуникационни умения на 

участниците по проекта. Комуникационни стилове в проектния екип. Формална и 

неформална комуникация в проектния екип. Междуличностни комуникации в проектния 

екип. Комуникационни методи при разработване и реализация на проекта.  

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Стоянов, И. Бизнес комуникации и връзки с обществеността. “Авангард прима”, 2014. 

2. Шаренска, Е. Бизнес комуникации за всички професионални направления, Мартилен, 

София, 2018. 

3. Александрова, М., Проектно управление, проектно мислене и проектно действие., 

„Везни-4“, УНСС, София, 2015. 



4. Алексиева, С., Бизнес комуникации, НБУ, София, 2011. 

5. Райков, З., Креативната комуникация, Как да пемчелим клиенти и да сразяваме 

конкуренти? Издателство „Дармон“, софия, 2010. 

6. Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011. 

7. Аврамов, В., Комуникационната политика на фирмата, С., Изд. “Сиела”, 2001. 

Допълнителна литература: 

1. Project Communication Management, https://www.projectmanagement.com/blog-

post/21224/Project-Communication-Management.  

2. https://en.wikibooks.org/.../PMBOK/Communications_Management 

3. www.project.bg 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с изпит. Изпитът преминава под формата на тест върху 

теоретичния материал, като под внимание се взема и активността на студентите по време на 

самия обучителен процес през семестъра. Отчита се индивидуалната и екипна работа на 

студента през семестъра - текущ контрол по време на лекции и семинарни занятия.            

Оценката по дисциплината се оформя чрез точкова система, максималния брой точки, 

който студентите могат да получат е 100 (вж. табл. 1). С оценката, която е образувана от 

получения сбор от точки (от лекции и упражнения), т.е. с текущ контрол, студентът се 

оформя според предварително оповестени критерии. 

Формирането на текуща оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, 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 

https://www.projectmanagement.com/blog-post/21224/Project-Communication-Management
https://www.projectmanagement.com/blog-post/21224/Project-Communication-Management
https://en.wikibooks.org/.../PMBOK/Communications_Management
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