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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

2. Код на курса: 28.3.2.0.20 

3. Вид на курса: факултативен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: доц. д-р Велислава Николаева 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид базови знания за 

съдържателната страна на устойчивото развитие, неговата важност и значимост за бизнеса, 

регионите и икономиката. Фокус е поставен върху различните политики и стратегии за 

неговото управление и утвърждаването му като неотменим и задължителен елемент от 

общественото поведение. 

В резултат от обучението по дисциплината студентите придобиват: 

Основни знания за спецификите на устойчивото развитие и поведение; запознават се с 

политики и инициативи за формиране на устойчиво развитие и поведение; в практико-

приложен план се представят особеностите на глобалните предизвикателства за устойчивото 

развитие и мерките за тяхното преодоляване; ролята на екосистемите и „зелените“ 

икономики при постигането на устойчиво развитие; особеностите на управлението на 

регионите и бизнес управлението в контекста на устойчивото развитие и поведение. 

Практически умения за идентифициране на ключови фактори и предпоставки за 

осъществяване на устойчиво развитие; разработване на концепции на политики за бизнес 

организации в съответствие с изискванията на устойчивото развитие и поведение; 

систематизиране на факти и анализ на политики според принципите за устойчиво поведение 

и развитие. 

Компетенции: В резултат от обучението си по дисциплината студентите, трябва да са 

усвоили принципите на устойчивото поведение и развитие и да могат да ги интегрират в 

своето професионално и лично поведение. 

10. Начин на преподаване:  

 Методът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма, според спецификата на 

разглежданата материя. Използва се проблемен и критичен анализ. В учебните занятия се 

използва мултимедия. 

11. Предварителни изисквания: 

Необходими предварителни знания по дисциплините: „Европейска проектна политика“, 

„Смарт управление”, „Регионално лидерство“, „Преструктуриране на икономически 

структури“ включени в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса: 

Еволюция и практика на устойчивото развитие 

Устойчиво развитие, същност и специфики. Фактори на устойчивото развитие. Политики 

за устойчиво развитие. Устойчиво развитие и контактни аудитории. Глобална архитектура за 



управление на устойчивото развитие.; Устойчиви цивилизации – консенсус по екологични 

действия; Глобални екологични предизвикателства. Ресурси. Климат. Население. 

Продоволство. Енергетика.; Икономическа сигурност и политика, и устойчиво развитие. 

Дизайн на икономическата сигурност. Икономическа сигурност в условията на 

глобализация.; „Зелена“ икономика Същност на „зелената“ икономика. Особености и 

предпоставки за развитие.; Екосистеми и устойчиво развитие. Природа на бизнес 

екосистемите. Екосистеми и устойчиво развитие. Изграждане на екосистеми за устойчиво 

развитие. Цифровизация и устойчиво развитие.; Национална политика и устойчиво развитие. 

Политики за устойчиво развитие. Вътрешни и външни фактори за устойчиво развитие.; 

Управление на регионите и устойчиво развитие. Регионални политики за устойчиво 

развитие.; Устойчиви градове. Урбанизация. Индикатори за измерване на устойчивото 

градско развитие. Приобщаващо градско развитие.; Устойчиво развитие и корпоративно 

управление. Бизнес организацията – двигател на устойчивостта. Предизвикателства пред 

управлението на бизнес организациите в съответствие с разбирането на концепцията за 

устойчиво управление.; Управление, ръководство и устойчиво развитие. Промяна и 

устойчиво развитие. Лидери на промяната в подкрепа на устойчивото развитие.; Стратегии 

за устойчиво развитие. Стратегия и промяна. Стратегия на гъвкава реактивност. Стратегия на 

конкуриране, чрез иновации; Научни и теоретично основи на екологизацията на 

производството. Еволюция в производствените технологии. Предизвикателства пред 

производствените системи и устойчивото развитие. Социално-икономически последици. 

13. Библиография: 
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14. Методи и критерии на оценяване: 

 Дисциплината завършва с текуща оценка, която се определя както следва: 

 

Показани резултати Оценка 

Студентът показва незадоволителни резултати – отговорите са 

изцяло грешни, или съдържат по-малко от 20% от верния отговор.   
Слаб 2 (F) 

Студентът показва незадоволителни резултати – отговорите са 

изцяло грешни, или съдържат между 20% и 30% от верния отговор.   
Слаб 2 (FХ) 

Студентът показва между 31% и 35% успеваемост на поставените 

задачи, която е резултат от: Има минимални познания по 
Среден 3 (E) 



15. Език на преподаване: български 

разглежданите въпроси. Затруднява се да използва базови понятия. 

Не умее да прави логически и причинно следствени връзки, с които 

да обясни установени факти и зависимости. Отговорите са непълни 

и с големи неточности. 

Студентът показва между 36% и 40% успеваемост на поставените 

задачи, която е резултат от: Има базови познания по разглежданите 

въпроси. Изпитва трудности при използването на основни понятия 

и зависимости за аргументиране на собствена теза, при правенето 

на логически и причинно следствени връзки, с които да обяснява 

установени факти и зависимости, които правят даваните от 

студента отговори частично верни. 

Среден 3 (D) 

Студентът показва между 41% и 60% успеваемост на поставените 

задачи, която е резултат от: Има добри познания по разглежданите 

въпроси. Относително лесно използва базови понятия, но се 

затруднява да прави логически и причинно следствени връзки, с 

които да обяснява установени факти и зависимости, които правят 

даваните от студента отговори частично верни.  

Добър 4 (C) 

Студентът показва между 61% и 80% успеваемост на поставените 

задачи, която е резултат от: Има много добри познания по 

разглежданите въпроси. С относителна лекота използва 

теоретичното знание и опита, който има, за да прави логически и 

причинно следствени връзки, с които да обяснява установени 

факти и зависимости, но даваните отговори не са достатъчно 

изчерпателни и добре аргументирани.  

Мн. добър 5 (B) 

Студентът показва между 81% и 100% успеваемост на поставените 

задачи, която е резултат от:  Има отлични познания по 

разглежданите въпроси. С лекота използва теоретичното знание и 

опита, който има, за да прави логически и причинно следствени 

връзки, с които да обяснява установени факти и зависимости. 

Даваните отговори са добре аргументирани и изчерпателни.  

Отличен 6 (A) 


