
Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ / ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 
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КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ / TЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: Е-МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КРИЗИ 

2. Код на курса: 41.2.2.2.18 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д.н. Драгомир Кръстев, ас. д-р Захари Бисеров 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да формира у студентите познания за процеса на подготовка, превенция 

и действия при възникване на кризисни ситуации и кризи от различен характер.  

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

Основни знания за: основни понятия, свързани с кризата, управление на кризисния 

процес, системите за управление на кризи, ролята на високите технологии и медиите при 

възникване и решаване на кризисни ситуации.  

Практическите умения са насочени към участието в ситуационни игри във връзка с 

решаването на кризи от неконвенционален характер, възникналите в процеса на работа 

казуси и боравенето с нормативните документи в определената сфера. 

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

- да обясняват понятия, свързани с решаване на кризи; 

- да използват инструментариума на високите технологии при възникване на кризи; 

- да решават въпроси при възникване на кризи на оперативно и тактическо ниво 

10.Начин на преподаване: директно  

11.Предварителни изисквания: Базови знания получени от изучаването на 

дисциплините: Основи на информационните технологии, Основи на сигурността и др. 

12. Съдържание на курса:  

Дисциплината формира основни познания за основните понятия в сферата на 

управлението на кризи. Цялото обучение е структурирано под формата на теоретичен 

материал, казуси, ролеви игри и тестови задачи. 

Задачите по време на обучението се свеждат до: 

 запознаване с основните теоретични понятия; 

 придобиване на знания за управление на кризи от неконвенционален характер; 

 изграждане на аналитични способности за оценяване на характера и мащаба на 

кризисните ситуации и кризите; 

 надграждане на понятийния апарат, свързан с дисциплината със задачи взети 

от реалната проктика.  

13. Библиография: 
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съвет от 07.05.2014 г. 

3. Маринов, Р. Кризисен мениджмънт, НБУ, 2015 



4. Кръстев, Др. Ред за провеждане на операции за търсене и спасяване на море, В 

Сборник доклади „Актуални проблеми на сигурността, НВУ Васил Левски“, Том 5, 2018 

5. Кръстев, Др. Информационни системи за сигурност и противодействие на незаконната 

миграция към ЕС, В Сборник доклади „Актуални проблеми на сигурността, НВУ Васил 

Левски“ , Том 4, 2018 

Допълнителна литература 

1. Емилова, И. Управление на кризи, Свищов: АИ „Ценов“, 2012 

2. Илиев, Й. Антикризисно управление на индустриалните фирми, София, Авангард 

Прима, 2011. 

3. Зафирова, Цв. Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи, 

Варна: Наука и икономика, 2014. 

4. Кръстев, Др. Институционални механизми на полицейското и съдебно 

сътрудничество в ЕС. НВУ „В. Левски“, 201814.  

14. Методи и критерии на оценяване:  

Окончателната оценка се формира от теоретичен тест и резултати от изпълнените в хода 

на груповите ролеви игри задания, казуси, тестове, като под внимание се взема и активността 

на студентите по време на самия обучителен процес през семестъра.  

Тежест на оценяването: 

 Оценяване в процеса на обучение – тестове, казуси, задания, ролеви игри – носи 

50% тежест в крайната оценка; 

 Теоретичен онлайн тест от 20 въпроса с продължителност 40 минути – носи 50% 

тежест в крайната оценка. Оценяването на теста е съобразно следните критерии: до 

50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80% верни 

отговори – Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен 6). 

Формирането на крайната оценка (КО) е на базата на получените резултати от текущия 

контрол в хода на обучението и груповия динамичен процес (ТК) и резултата от теоретичния 

тест (ТТ), като съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е 

дадено в Таблица 1.  
КО = 0,5 ТТ + 0,5 ТК 

Усвоените знания от студентите, изразени в проценти, се оценяват по шестобалната 

система, както следва: 

До 50% Слаб (2)  

51% – 70%  Среден (3)  

71% – 80% Добър (4)  

81% – 90%  Мн. добър (5)  

Над 90%  Отличен (6)  

  

15. Език на преподаване: български 

 


