
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Организационно поведение  

Код:BMBIS31  Семестър: V  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, СУ-2  

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Даниела Василева Сотирова , тел.: +359 2 965 3437, e-mail: 

dasotirova@yahoo.com; Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС 

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” на Стопански факултет, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е студентите да получат знания за 

управление на индивидуалното и груповото трудово поведение, да се развият техните 

организационни компетентности и да се придобият т.нар. „нежни умения” за 

комуникация и себеизразяване. Тези знания и практически умения са необходима 

основа за изучаването на други поведенски науки, като мениджмънт на човешките 

ресурси. Знанията по организационно поведение ще помогнат на бъдещите 

специалисти успешно да се справят със себе си в проблемни ситуации в труда и 

организациите в глобалния свят. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Курсът е фокусиран върху индивидуалното и 

групово трудово поведение на хората в организациите. Разглеждат се класически 

проблеми като роля на личностните различия в трудовия процес, общуване в групите и 

създаване на екипи, мотивация, осмисленост на работата, конфликти и управлението 

им, както и нови теми: организационен стрес, прегаряне, трудова скука, убеждаваща 

комуникация, емоционална интелигентност, виртуална организационна комуникация, 

кроскултурно организационно поведение и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания в областта на хуманитарните и управленски 

науки от средното училище и Основи на управлението. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с мултимедия, дискусия и диалогични методи. 

Семинарни упражнения с използване на интерактивни методи: ролеви игри, казуси, 

тестове, проблеми ситуации, екипни задачи и др. Разработени са подходящи учебници с 

казуси за упражненията, указания за анализирането им. Предоставят се  WWW Links за 

самостоятелна работа. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, която се формира от 3 

съставки: двa теста в средата и в края на семестъра с коефициент на тежест 0,4 всяка и 

оценката за индивидуалната работа в дискусиите и изпълнението на поставените задачи 

по време на семинари и лекции (0, 2). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български; възможно е на английски и русски.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Сотирова, Д., И.Георгиева. Организационно 

поведение. С., Изд. На ТУ – София, 2013; Сотирова, Д. Организационно поведение и 

култура. Изд. Фабер, 2007; Георгиева, И. Управление на конфликтите в перспективата 

на организационната комуникация. С., 2016; Паунов, М., М. Паунова, А. Паунов, 

Организационно поведение, С., 2013; French, R. Rayner, Ch. Organizational Behavior, 2nd 

Edition. Paperback, L.-N.Y.; Trends in Organizational Behavior, Vol. 1 and 2, ed. By D.M. 

Rousseau and C.L. Cooper, 1994,N.Y.. 

mailto:dasotirova@yahoo.com


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Финансов мениджмънт  

Код: BMBIS32  Семестър: V  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Йордан Стоянов Димитров , тел.: +359 2 965 2532, e-mail: dany@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Учебна дисциплина за 

студенти от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на СФ на 

ТУ -София, образователно-квалификационна степен “магистър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по „Финансов 

мениджмънт” е студентите да получат съвременни познания по технологията за 

вземане на финансови решения в инвестиционната област. Дисциплината запознава с 

основополагащи въпроси на инвестициите в материални и финансови активи. Учебното 

съдържание включва придобиването на теоретични, методически и практически знания 

в областта на управлението на инвестициите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Финансов мениджмънт” 

разглежда въпросите свързани с инвестициите и техните разновидности, 

инвестиционните процеси, методите за оценка и избор на инвестиционни проекти. 

Разглеждат се особеностите и спецификата на материални /реални/ инвестиции и 

инвестиции в стопански комбинации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базира се на придобитите знания в изучаваните икономически 

дисциплини до този момент. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: :  В лекциите и семинарните упражнения се използват 

видеофилми, делови игри, казуси, тестове и други активни методи на обучение. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит /общо 100% 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Димитров Й., Финансов мениджмънт, Втора част: Инвестиции и капиталов 

механизъм на предприятието, „Питагор”, С. 2009 г. 

[2] Димитракиева Св., Управление на финансовите ресурси, „Ларго Сити” ООД, В., 

2015  

[3] Петров Г., Евг. Райков, Принципи на корпоративните финанси, „Тракия М”, 2012 г  

[4] Петранов Ст., Инвестиции, „Класика и стил” ООД, 2010 г.. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интерактивни мултимедийни 

приложения в бизнеса  

Код: BMBIS33  Семестър: V  

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Снежана Георгиева Плешкова-Бекярска 

Доц. д-р Иво Руменов Драганов , тел.: +359 2 965 3300 и +359 2 965 2274 , e-mail: 

snegpl@tu-sofia.bg и idraganov@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи”, на Стопански факултет, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите 

трябва да могат да прилагат методологията и средствата на интерактивните 

мултимедийни приложения в бизнеса и да ги използват за решаване на съвременни 

инженерни задачи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Класификация на 

мултимедийните системи; Мултимедийни разширения към компютрите - аудио и видео 

платки и входно/изходни устройства; Аудиокомпресия и файлови формати; Модели на 

цветните изображения; Векторна и растерна графика и файлови формати за 

изображения. Видеокодиране за следващата генерация мултимедия; Интерактивна 

мултимедия и поточно предаване.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Увод в програмирането, Бизнес информационни технологии, 

Бизнес информационни системи, Обектно-ориентирано програмиране, Интегрирани ИТ 

приложения в бизнеса, Интернет приложения в бизнеса 1 и 2. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, лабораторни 

упражнения по методични указания и компютърни задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка след провеждане на 

тест в средата (50%) и края (50%) на семестъра с въпроси с избор на верен отговор и от 

отворен тип. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] You, J., D. Zhang, Advanced Multimedia: Algorithms, Systems and Applications. Wiley-

Interscience, 2014 

[2] Costello, V., S. Youngblood, N. Youngblood. Multimedia Foundations: Core Concepts for 

Digital Design. Focal Press, 2012 

[3] Havaldar, P., G. Medioni, Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry 

Practices. Cengage Learning,  2009 

[4] Vaughan, T. Multimedia Making It Work. 8 ed., McGraw-Hill, 2010  

[5] Savage, T., K. Vogel, An Introduction to Digital Multimedia. 2 ed., Jones & Bartlett 

Learning, 2012. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Право 2 (ИТ законодателство) 

Код: BMBIS34  Семестър: V  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-1  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ралица Валериева Димитрова  

, тел.: +359 2 965 2990 , e-mail: rvd@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Право 2 (ИТ 

законодателство) е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да запознае студентите с правната уредба 

на основните видове гражданскоправни отношения в областта на информационните 

технологии. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се режимът на електронния 

документ и електронния подпис, основни проблеми на електронната търговия и 

сключването на договори по електронен път, правната закрила на интелектуалната 

собственост (защита на бази данни и софтуер, договори за отстъпване права върху тях), 

както и защитата на правата на потребителите в сферата на информационните 

технологии. Внимание се отделя и на правилата за ограничаване изпращането на 

непоискани търговски съобщения (спам) и отговорността на доставчиците на услуги на 

информационното общество. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Задълбочено познаване на изучаваните в предишните курсове 

правни дисциплини и дисциплини в областта на информационните технологии. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, съпроводени от Power Point презентации. 

Семинарни упражнения, по време на които се провеждат дискусии по изучаваната 

проблематика и се решават казуси и тестове . 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка по дисциплината  се 

формира от оценките от два писмени теста от по 20 въпроса - в средата и края на 

семестъра, както и оценката за текущата работа по време на семинарните упражнения 

(участие в дискусиите, решаване на казуси и тестове). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Колев, Т., Цакова, И. Право и интернет : Въведение в правото и правното 

регулиране на виртуалното пространство. С,. Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2015; 

[2]Калайджиев, А. и др. Електронният документ и електронният подпис: Правен режим 

С., Сиела, 2004; 

[3]Закон за електронния документ и електронния подпис; 

[4]Закон за електронната търговия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мобилни приложения в 

бизнеса 

Код: BMBIS35 Семестър: V 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения, Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа  

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:   

Проф. дн Ивайло Атанасов (ФТК), тел.: 965 2050, email: iia@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти от специалност “мениджмънт и бизнес информационни системи” на СФ, ТУ-

София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е студентите да се 

запознаят със свойствата и възможностите на програмни платформи за разработване на 

мобилни приложения посредством примери, представящи цялата основна 

функционалност, необходима при създаване на мобилни приложения в бизнеса, както и 

информация, която осигурява възможности за разширение на съществуващи продукти 

или създаване на нови такива. В края на обучението си по този университетски курс 

студентът ще: демонстрира знания за платформите за разработване на  мобилни 

приложения; познава характеристиките и архитектурата на мобилни приложения; може 

да подготвя и реализира бизнес планове за мобилни приложения; идентифицира 

критични проблеми в изискванията на приложенията; реализира мобилни приложения, 

използвайки подходящи средства като начинаещ предприемач в мобилната индустрия. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Запознаване и работа с 

платформата Адндроид. Създаване на приложения и дейности. Създаване на 

потребителски интерфейси. Намерения и броадкаст приемници. Използване на интернет 

ресурси. Файлове, съхраняване и предпочитания. Бази данни и доставчици на 

съдържание. Фонови услуги и процеси. Разширени потребителски функции: лента на 

дейности, работа с менюта, известявания, проектиране на приложения за екрани с 

ралични размери и резолюция, използване на разпознаване на реч, анимация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни понятия по компютърни комуникации и обектно-

ориентирано програмиране на Java. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с примери, чрез които се представя основната 

функционалност на платформата Андроид, необходима на начинаещи програмисти при 

създаване на мобилни приложения за Андроид, както и информация за по-напреднали, 

която осигурява възможности за разширение на съществуващи продукти или създаване 

на нови такива. Лабораторни упражнения, които създават практически умения за 

подготовка и реализация на бизнес проекти, свързани с мобилни приложения. 
Самостоятелна  подготовка. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (80%) и оценка от 

лабораторните упражнения (20%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Neil Smyth. Android Studio Development 

Essentials, Payload Media, 2017; Bill Phillips, Chris Stewart, Kristin Marsicano, Android 

Programming: The Big Nert Ranch Guide, 3rd Edition, The Big, Netr Ranch Guide; Reto 

Meier. Professional Android 4 Application Development, Wiley, 2012. 

darjanov@tu-sofia.bg%20
darjanov@tu-sofia.bg%20


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

ИТ Мениджмънт 

Код: BMBIS36  Семестър: VI  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, СУ-0 ЛУ-2  

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов , тел.: +359 2 965 2375 , e-mail: ang@tu-

sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи” на Стопански Факултет, ТУ – София за образователно-квалификационна 

степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “ИТ Мениджмънт” 

има за цел да даде на студентите от бакалавърската образователно-квалификационна 

степен базови знания в областта на ефикасното и ефективното създаване и използване 

на всички видове информационни и комуникационни технологии, предназначени за 

всички видове стопански среди. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е разделена на два модула: 

основните мениджърски аспекти на цялостния управленски процес по използване на 

информационните и комуникационните технологии в организационна среда, а именно: 

изборът на релевантно на обстановката ИТ решение; внедряване на ИТ решения в 

организациите; ефективно и ефикасно управление на ИТ технологии в организациите; 

управление на поддръжката на използваните ИТ решения в организацията; управление 

на ефективното и ефикасното създаване на ИТ решения за организациите, което 

представлява поглед от гледа точка на мениджъра на ИТ компания. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знанията, получени по дисциплините: Бизнес 

информационни технологии и системи, Интегрирани ИТ приложения в бизнеса, 

Интернет приложения в бизнеса, Интерактивни приложения в бизнеса. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичен материал и беседване 

със студентите по задавани от тях въпроси, както и използване на примери от 

мениджърската практиката на индустриалните и бизнес организациите. Лекциите се 

онагледяват чрез използването на слайдове. Лабораторните упражнения се провеждат в 

компютърен клас по определените от учебната програма теми. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит през изпитната сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Bill Holtsnider, Brian D. Jaffe. IT Manager’s Handbook, 3rd Edition: Getting your New 

Job Done, Morgan Kaufmann, 2012 

[2] R. Ilieva, K. Anguelov and D. Gashurova, Monitoring and optimization of e-Services in IT 

Service Desk Systems, 19th International Symposium on Electrical Apparatus and 

Technologies (SIELA), Bourgas, 2016. 

[3] Ilieva, R., V. Goleshevska. A Conceptual Agenda for Agile Management, KSI 

Transactions on Knowledge society, ISSN 1313-4787, Vol.7, Num.3, 2014. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Мениджмънт на човешките ресурси 
Код: BMBIS 37 Семестър: 6 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ-2 часа 
Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Олга Д. Гераскова (СФ), тел 965 2916, е-mail: ogeras@abv.bg, 

Технически университет – София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студенти от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи” на 

Стопански факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да получат знания, които ще им позволят бързо и компетентно да вземат 

решения, свързани с успешно осъществяване на мениджмънта на човешките ресурси. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Студентите се запознават със същността на 

мениджмънта на човешките ресурси, както и с особеностите на организационното 

поведение. Изясняват се основните проблеми, свързани с планиране и осигуряване на 

персонала, развитие на персонала, възнаграждението на труда, осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд, трудовите отношения, мениджмънта на 

промените, мениджмънта на конфликтите и административното обслужване. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по изучаваните икономико-

мениджърски дисциплини до този момент. 

 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: За провеждането на лекциите се използва мултимедия. 

Провеждат се семинари на които студентите анализират различни ситуации, 

разработват алтернативи и вземат решения. 

 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит чрез тест с по 3 групи въпроси, 

които позволяват да се проверят придобитите знания и умения. 

 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 

 1. Гераскова, О., “Индустриален мениджмънт и маркетинг”, Авангард Прима, С., 

2014. 

2. Гераскова, О., “Индустриален мениджмънт”, Авангард Прима, С., 2013. 

3. Гераскова, О., “Мениджмънт на промените”, ТУ - София, С., 1999. 

 4. Колчагова, Б., “Мениджмънт на човешките ресурси”, ИК “КИНГ”, С., 2006. 

 5. Танева, Н., “Иновационен мениджмънт”, ИК “КИНГ”, С., 2006. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Системи за управление на 

качеството 

Код: BMBIS38  Семестър: VI  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ина Иванова Николова - Яан  

, тел.: +359 2 965 3531 , e-mail: jahn_ina@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна   дисциплина 

за студентите от специалност „Мениджмънт и бизнес информационни технологии” от 

Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Запознаване със съвременни подходи и 

модели и интернационални стандарти за управление на качеството, както и създаване 

на умения за тяхното практическо прилагане  в системи за управление на качеството. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Същност, принципи  на управление на 

качеството, класически и мениджърски техники, комплексни методи за подобряване на 

качеството (FTA, FMEA, QFD и др. ).  Акцентува се на изискванията на 

интернационалните стандарти EN ISO 9000:2015,  EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 

27001:2013  и др. при изграждане на системи за управление на качеството и 

сигурността на информацията, сертификация и акредитация. В семинарните  

упражнения се предвижда работа по казуси за онагледяване на въвеждане и 

поддържане на системите по управление на качеството. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Мениджмънт, Количествени методи,  Бизнес информационни 

системи, ИТ мениджмънт 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия. В семинарните  

упражнения се предвижда работа по казуси за управление на качеството и изграждане 

на системи на управление на качеството в  практиката на български и международни 

фирми. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Дюкенджиев, Г., Р. Йорданов, Контрол и управление на качеството, Софттрейд, 

(2010). 

[2] Николова,  И. Управление на качеството, Кинг, (2016). 

[3] Brüggemann, H., Bremer, P. Grundlagen Qualitätsmanagement, Springer (2015)  

[4] Herrmann, J.,H.Fritz Qualitätsmanagement - Lehrbuch für Studium und Praxis,  (2015). 

[5] Masing, W. Handbuch Qualitätsmanagement. München: Hanser, (2014). 

[6] Spath, D. Qualitätsmanagement. Karlsruhe: Wbk, (2015). 

[7] Schmidt, R., T. Pfeifer: Qualitätsmanagement, Strategien-Methoden-Techniken, 4 Aufl., 

Hanser, (2010). 

[8] Weidner, G.E, Qualitätsmanagement: - Kompaktes Wissen - Konkrete Umsetzung - 

Praktische Arbeitshilfen, Hanser, (2014). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на операциите 

Код: BMBIS39 Семестър: VI 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения, 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, 

ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: 
    проф. д-р инж. Огнян Андреев (СФ), тел.: 965 2672, e-mail: oandre@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна мениджърска 

дисциплина за студентите от специалност „Мениджмънт на бизнес информационни 

системи“ на Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина „Управление на 

операциите“ (УО) има за цел да запознае студентите с основните мениджърски пробле-

ми, методи и техники, познаването на които е задължително условие за осъществяване 

на действено и адекватно УО. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината УО се разглеждат се въпроси, 

свързани със същността и основните задачи на ПМ, операционната стратегия на 

предприятието, прогнозиране, формиране и разпределение на годишната 

производствена програма, нормативната база, построяването на календарни планове 

чрез оптимизация, диспечирането на производството. Също така се разглежда 

същността и приложението на съвременни методи за съгласуване работата на 

производствените звена. Теоретичният материал включва основните съвременни 

методи и техники, използвани в развитите страни. Практическата част включва 

примери от практиката на наши и чужди предприятия, казуси, задачи и др., с които се 

демонстрира реалното приложение на УО. 

ПРЕДПОСТАВКИ: „Индустриален инженеринг“, „Бизнес икономика“, „Основи на 

мениджмънта“ и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мулти-

медиен прожектор. В лабораторните упражнения се предвижда работа със софтуерни 

продукти за онагледяване на методите за УО. Курсова работа с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (тест) в края на 

семестъра – 65% (Ои), семестриално оценяване – 15 % (Ос), курсова работа – 20% (КР).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. АНДРЕЕВ, О. Д., Съвременни системи за 

производствен и операционен мениджмънт, Софттрейд, 2013; 2. АНДРЕЕВ О, Ръководство за 

упражнения по производствен и операционен мениджмънт, Софттрейд, 2011; 3. ЦВЕТКОВ Г., 

Производствен мениджмънт, Софттрейд, София, 2006; 4. OLIVER, P., Operations Management: 

Speak Language, Learn the Tools, and Watch Profits Soar! Concise Reads, 1st ed., 2016. 5. HEIZER, 

J. and B. RENDER, Principles of Operations Management. Sustainability and Supply Chain 

Management, 8th ed., Pearson Education / Prentice Hall, 2016. 6. STEVENSON, W., Operations 

Management, 12th ed., McGraw-Hill / Irwin, 2014. 7. KRAJEWSKI., L. and M. MALHOTRA, 

Operations Management: Processes and Supply Chains, 11th ed., Pearson., 2015. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Европейски интеграционни процеси 

Код: BMBIS40  Семестър: VI  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ангел Николов Кондев  

, тел.: +359 2 965 3437 , e-mail: akondev@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: «Европейски интеграционни 

процеси» е задължителна дисциплина от учебния план на специалност «Мениджмънт и бизнес 

информационни системи» за образователно-квалификационната степен "бакалавър", 

предвидена в 6-ти семестър с хорариум от 2 ч. лекции и 2 ч. семинарни упражнения. Кодът на 

дисциплината е BMBIS40, а броят на кредитите по ЕСНТК – 4. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да формира коректна 

теоретична представа за сложните и динамични процеси в развитието на Европейския съюз, 

явяващи се често обект на противоречива политическа интерпретация, което е предпоставка за 

задълбоченото осмисляне на проблемите на правната регулация и управлението в областта на 

бизнеса и информационните технологии, и като цяло ще способства за пълноценната бъдеща 

професионална реализация по специалността. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: За постигането на така формулираната цел 

студентите се запознават със закономерностите и тенденциите в развитието на европейското 

общество и култура от Античността до нашата съвременност – стопанска и политическа 

организация, научно-технологични достижения, нравствени и естетически ценности, 

религиозни представи и т.н., – които определят особеното място, заемано от европейската 

традиция в съвременната глобална цивилизация и са предпоставка за възникването на ЕС като 

специфична наддържавна форма на социална организация.  На тази основа се анализират 

тенденциите в развитието на съвременните европейски институции и политики като акцент се 

поставя върху проблемите, свързани с пълноценната интеграция на България във финансово-

икономически аспект и създаването на подходяща бизнес среда в областта на 

информационните технологии. В тази връзка се разглеждат и други важни за нашата страна 

проблеми като тези за енергийната независимост в контекста на общата енергийна политика на 

ЕС, присъединяването към «Шенгенското пространство», «Еврозоната», борбата с корупцията 

и организираната престъпност, външната сигурност, нелегалната имиграция и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Предпоставка за успешното обучение са знанията, получени по 

правните, икономическите и хуманитарните дисциплини, получени през предходните семестри 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите са посветени на теоретичните въпроси и анализа 

на схващанията на водещи европейски и световни изследователи, а семинарните упражнения 

включват анализ и решаване на казуси по актуални проблеми на европейската интеграция на 

България. Предвиждат се презентации и онагледяване на учебното съдържание чрез 

използването на съвременни технически средства за обучение (конфигурация от преносим 

компютър и мултимедиен прожектор). 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Обучението завършва с писмен 

семестриален изпит във формата на тест, разработен по темите от учебната програма на 

дисциплината, а усвояването на учебния материал се оценява по шестобалната система като се 

отчита и активността на студентите в семинарните упражнения.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: [1] Георги Димитров. Европейски цивилизационен процес. 

Избрани студии. УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2012 [2] Ингрид Шикова. Политики на Европейския съюз. УИ „Св. Кл. 

Охридски”, С., 2011; [3] Емилия Георгиева. Институциите на ЕС. MINERVA, С., 2010 [4] Екатерина Карамфилова. 

България – член ва Европейския съюз: институционален (авто)портрет. УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2012; [5] Дик 

Ленард. Европейският съюз. Справочник. Изд. Книжен тигър, С., 1996 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управленско счетоводство 

Код: BMBIS41  Семестър: VI  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л- 2, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

 проф. д-р Йордан Димитров с научна специалност 05.02.18 «Икономика и 

управление».  За контакти: тел. 965 25 32; e-mail: dany@tu-sofia.bg;  

Доц. д-р Маргарита Светозарова Фурнаджиева  

, тел.: +359 2 965 3733 , e-mail: margaf@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти по специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

системи” на Стопански факултет (СФ) на Технически Университет – София за 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Главната цел на дисциплината е да даде на 

студентите от бакалавърска степен знания по въпроси, свързани със съвременния 

вътрешнофирмен счетоводен анализ, осигуряващ информационното обосноваване на 

управленските решения.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал дава насоки за използване 

на счетоводните категории в управлението на фирмата, в ценообразуването, както и за 

контролиране на разходите и ефективното отчитане на резултатите. Включени са 

въпроси, свързани с изследване динамиката на приходите и разходите и счетоводния 

анализ на тяхното съпоставяне, счетоводния подход към алгоритъма за решаването на 

оптимизационни задачи и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по Икономика, Счетоводство и Финанси 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на  визуални средства 

(слайдове, медиен проектор). Провеждат се семинарни упражнения, с използване на 

сборник задачи по дисциплината. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, включваща 

теоретични въпроси (тестове) и задачи.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Трифонов Т. Управленско счетоводство, издателска къща “Сиела”, С., 1998 г.;  

[2] Трифонов Т. Счетоводна оптимизация на активите и пасивите, изд. Тракия,2003г. 

[3] Аверкович, Е. и колектив, Управленско счетоводство, изд. Фабер,2010. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управленски информационни 

системи 

Код: BMBIS42 Семестър: VI 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни 

упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2, 

ЛУ – 2  

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР:  

проф. д-р инж. Светослав Димков (СФ), тел.: 965 3537,e-mail: sdim@tu-sofia.bg,  

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност “ Мениджмънт и бизнес информационни системи” на 

Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “ Управленски 

информационни системи” има за цел да запознае студентите с основните проблеми, 

методи и техники  на използване на информационните  технологии в управленския  

процес, чието познаване е задължително условие за осъществяване на ефективен, 

гъвкав и динамичен индустриален мениджмънт.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината " Управленски информационни 

системи " е специализираща дисциплина за студентите от специалност "Мениджмънт и 

бизнес информационни системи ".  

Теоретичният материал включва знания в следните направления:: Характерни черти на 

мениджмънта на съвременната бизнес организация (БО); Роля на информацията в 

мениджмънта на съвременната  БО; Информационна инфраструктура на БО; 

Компоненти на съвременните управленски информационни системи (ИС): Интегрирани 

управленски информационни системи – ERP, SCM, CRM, PLM, BI; Стратегическо 

планиране на управленски ИС. Практическата част включва разглеждане на 

практически решения на съвременни управленски информационни системи за различни 

индустриални сектори. Демонстрира се функционалността на световно доказани 

софтуерни пакети.   

ПРЕДПОСТАВКИ: Познания по дисциплините: мениджмънт; бизнес информационни 

системи; мобилни приложения в бизнеса   и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и 

мултимедиен проектор. В лабораторните упражнения се предвижда: демонстрация на 

софтуерни продукти за онагледяване на приложението на съвременни информационни 

технологии за подпомагане на управленския процес; видеоклипове на приложението на 

съвременни управленски информационни сме в български бизнес организации. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра. 

Тестова форма на изпитване с 10 твърдения за вярност (да/не); 10 затворени въпроса; 2 

отворени въпроса. Точкова система на оценяване, при която твърденията за вярност 

формират 33% от точките; затворените въпроси – 33%; отворените въпроси – 33%. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
[1] Димков С. В. (2014). Информационни системи за мениджмънт. София, Авангард 

Прима, ISBN 978-619-160-390-9 

[2] Краев, Л. М. (2009). Електронен бизнес. Велико Търново Фабер. 

ISBN9789544000028 
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