
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Надеждност на информационни 

системи 

Код: BMBIS44  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ташко Николов  

, тел.: +359 2 965 3203 , e-mail:bnikolov@tu-sofia.bg и tan@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Студентите да изучат и да могат да 

прилагат подходите, методите и техническите средства  за  анализ, моделиране, 

осигуряване и повишаване на надеждността и сигурността на информационните 

системи, както и, в съответствие със своите потребности и интереси, да придобиват 

нови знания и възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Понятийно пространство на 

надеждността и  сигурността. Математически инструментариум  на надеждността и 

информационната сигурност. Логико-вероятностно моделиране. Показатели за 

надеждност и безопасност. Надеждност и безопасност на системите. Моделиране и 

изчисляване на показателите за надеждност на информационни мрежа. Анализ и 

оценка на сигурността в комуникационни мрежи.  Стратегии за постигане на висока 

надеждност и  техногенна безопасност.  Въведение в комуникационната сигурност. 

Видове атаки в мрежите и методи за противодействие. Защитни стени – принципи на 

действие и архитектури. Системи за детектиране на интрузия в комуникационни 

системи. Криптографски методи и протоколи за защита на информация в 

комуникационни системи. Оценяване на сигурността на комуникационни системи. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на предаване на информацията, компютърни системи, 

предаване на данни и компютърни комуникации 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на мултимедиен 

проектор и слайдове, които могат да бъдат изтеглени от сайта на курса в интернет. 

Семинариите упражнения се извършват под ръководството на асистента. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. Крайната оценка се 

формира от резултатите от две контролни (2x40%), както и резултатите, събрани от 

семинарната активност (20%) 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Николов, Т., Ал. Ценов, Моделиране на телекомуникационни процеси и системи, 

ЕКС-Либрис ПК, София, 2007 

[2] Христов, Х.А., В. Трифонов. Надеждност и сигурност в комуникациите. Нови 

Знания, 2005 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Администриране на ИТ услуги и 

процеси в бизнеса 

Код: BMBIS45  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Румяна Илиева 

, тел.: +359 2 965 3651 , e-mail: rilieva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: “Администриране на ИТ 

услуги и процеси в бизнеса” е задължителна учебна дисциплина за студентите от 

специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи”, СФ. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Познаване на съвременните ИТ услуги, 

процеси и архитектури; Идентифициране на видовете ИТ услуги и 

специфичните им характеристики; Проектиране и внедряване на ИТ услуги в 

синхрон със стратегията на организацията. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Администрирането на ИТ услуги и процеси 

в бизнеса се основава на международни регламенти, стандарти и методологии, които 

динамично свързват бизнес-ориентираните ИТ услуги със съществуващата ИТ 

инфраструктура. Чрез тяхното използване организациите разполагат със система, 

която е способна да управлява най-критичните бизнес услуги, процеси и има 

възможност за оценяване на тяхната ефективност. Материалът е групиран в два 

основни модула: Нормативно-технологична база и Системно моделиране и 

реинженеринг на ИТ услуги и процеси в бизнеса.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Бизнес информационни технологии и системи; Интегрирани 

ИТ, Интернет и интерактивни мултимедийни приложения в бизнеса; ИТ 

мениджмънт и др. 

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

тимедиен проектор. Лаборатoрни упражнения със софтуерни продукти за усвояване 

на методите за управление на ИТ услуги и процеси. Курсова работа с описание и 

защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от пет 

съставки: три ключови контролни теста, оценка от лабораторните упражнения и от 

курсова задача, всяка с коефициент на тежест 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] ITSM QuickStart Guide: The Simplified Beginner's Guide to IT Service Management 

(IT Service Management, ITIL, ITIL v3), ClydeBank Media LLC; 1 edition, 2016; 

[2] Randy A. Steinberg. Implementing ITSM: From Silos to Services: Transforming the It 

Organization to an It Service Management Valued Partner, Trafford Publishing, 2014; 

[3] Governance of Enterprise IT Based On COBIT 5: A Management Guide, IT 

Governance Publishing, 2014;  

[4] БДС ISO/IEC 20000:2012 Информационни технологии. Управление на услуги.  

[5] Илиева, Р. Електронно обслужване в публичната администрация, Изд. ТУ, 

София, 2017. 

https://www.amazon.com/ITSM-QuickStart-Guide-Simplified-Management-ebook/dp/B01EGVS6RM/ref=la_B00SA7F4NS_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1489600511&sr=1-3
https://www.amazon.com/ITSM-QuickStart-Guide-Simplified-Management-ebook/dp/B01EGVS6RM/ref=la_B00SA7F4NS_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1489600511&sr=1-3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Технологии за управление и 

съхранение на информацията 

Код: BMBIS46.1  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Людмила Райковска  

, тел.: +359 888 220 55 , e-mail: l.raikovska@gmail.com;l_raikovska@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема дисциплина за 

студенти по специалност “Мениджмънт и бизнес информационни системи”, на 

Стопански факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е студентите да 

придобият практически опит при използване на съвременните технологии за 

съхранение и  управление на данни като извършват тестове и упражнения върху 

реални системи, които се използват в практиката и са жизнено важни за работата на 

всяка една държавна институция или частна корпорация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Технологии за 

управление и съхранение на информацията намират приложение при изграждането 

на съвременните Центрове за данни. Създава се базата от понятия, принципи, 

практически знания и се задълбочават уменията, необходими за изграждане на 

апаратни и програмни решения от типа на Storage Area Network (SAN), бекъп, 

архивиране, документооборот, които широко се използват в банки, държавни 

организации, телекомуникационни компании и др.  

В курса се разглеждат и практически се илюстрират темите за локална репликация 

при специализираните дискови масиви - тип “моментна снимка” (snap shot) и тип 

“клониране”, необходими за сигурна защита на данните, при реализиране на 

операции по бекъп и възстановяване на данни, и за осигуряване непрекъсваемост на 

бизнес процесите. Разглеждат се съвременните ИТ инфраструктури за предоставяне 

на облачни услуги 

ПРЕДПОСТАВКИ: За успешното изучаване на учебното съдържание студентите 

трябва да са приключили обучението си по предшестващи учебни дисциплини, да са 

преминали успешно дисциплините "Бизнес информационни технологии", "Бизнес 

информационни системи" и "Интегрирани ИТ приложения". 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на съвременни 

мултимедийни средства и демонстрации на софтуерните продукти. Упражненията се 

провеждат в компютърен клас и в специално оборудваната със  SAN-мрежа 

лаборатория,която включва високо производителен  дисков масив от среден клас на 

EMC и малък 8-портов оптичен FC комутатор EMC Connetrix 220B. Студентите 

получават предварително по електронен път материали за самоподготовка.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се 

получава въз основа на обобщената оценка от лабораторните упражнения, 

изпълнението на самостоятелните задачи през семестъра и резултатите от тестовете 



(един или два) по основните групи въпроси по дисциплината. Общата оценка по 

дисциплина BMBIS 46.1 се формира като средна претеглена сума от представянето 

на лабораторните упражнения, тестовете и изпълнението на самостоятелните задачи 

(практическа задача или реферат), нито една от които не може да бъде "слаб" 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Райковска, Л., Н. Иванов, М. Кръстев, Ръководство по компютърно проектиране в 

комуникациите, София, Печ. база на ТУ, 2014.  

[2] Dharma Ron, Sowjanya Sake, Michael Manuel, Backup and Recovery in a SAN, 

Copyright © EMC Corporation, Hopkinton MA, 2011;  

[3]EMC Education Services, CLARiiON Host Integration & Management Students guide, 

Copyright © EMC Corporation, Hopkinton MA, 2007; 

[4] EMC Education Services, Information Storage and Management: Storing, Managing, 

and Protecting Digital Information, Hopkinton MA, 2009; 

[5] Krastev M.O., Ludmila H. Raikovska, Kiril I. Dakov. Optimal configuration of 

Enterprise Storage capacity in Telecom Company, iCEST 2010, Ohrid, Macedonia. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Автоматизирано проектиране на 

комуникационни системи  

Код: BMBIS46.2  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Галя Маринова  

, тел.: +359 2 965 3188 , e-mail: gim@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да предостави знания и практически 

умения на студентите за комплексно автоматизирано проектиране на 

комуникационни системи в условията на глобална икономика и с принос към 

зелените комуникации……………. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Автоматизирано 

проектиране на комуникационни системи ще позволят на студентите да прилагат 

съвременните методи и средства за автоматизирано проектиране в условията на 

глобална икономика, доминирана от интернет технологиите и с принос към зелените 

комуникации. По дисциплината се изучават следните теми: софтуерно дефинирано 

проектиране на хардуер, с отчитане на икономическата оценка и изискванията за 

зелена икономика;   връзката на системната спецификация описана на MATLAB, с 

крайни автомати или графично,   с езиците за описание на хардуер като VHDL; 

смесеното аналогово-цифрово проектиране на модули в радиокомуникационна 

система с Онлайн-асистирана  среда за автоматизирано проектиране в 

комуникациите и  верификация на проекта с програмата Cadence/ORCAD Design Suit 

16.6; методологията за реализация на комуникационни устройства върху 

програмируеми  схеми и периферия за софтуерно радио USRP,   програмната 

система VIVADO, платформите с отворен код GNU RADIO, OSSIE и LABVIEW;  

методите за верификация на реализираните схеми.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Студентите да имат основни познания за програми с общо 

предназначение за текстообработка, таблична обработка, графични редактори и 

разработка на презентации. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на нагледни 

материали,  мултимедиен проектор, лаптоп, надеждна и непрекъсната ИНТЕРНЕТ 

връзка (по възможност Wi Fi). Лабораторните упражнения се провеждат  в 

компютърен клас с надеждна и непрекъсната ИНТЕРНЕТ връзка (по възможност Wi 

Fi), както за преподавателя, така  и за студентите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка. Знанията на 

студентите се оценяват чрез писмен изпит, който се провежда в края на  семестър. 

Студентите отговарят на 12 въпроса с тежест 0.5 точки на въпрос, като тестът е в 2 

части - тест върху лабораторните упражнения и тест върху теорията, всеки от 

тестовете включва 6 въпроса и двата теста имат равна тежест при оформяне на 



крайната оценка. Слаба оценка на един от двата теста води до слаба оценка на 

изпита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Маринова Г. и др., ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА PSPICE И ДРУГИ 

СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ ,  

      http://www.pueron.org/pueron/E_CADSystems/E_CADSystems.htm 

[2] Маринова Г, П. Мирчева, Портал за онлайн калкулатори в помощ на 

телекомуникациите,  http://mircheva.free.bg/  

[3] G. Marinova, PSpice as a Verification Tool for Switch-Mode Power Supply Design 

with PowerEsim, 20th IEEE workshop Nonlinear Dynamics of Electronic Systems – 

NDES 2012, 11.07.12 – 13.07.12, Wolfenbuttel, Germany, ISBN: 978-3-8007-3444-3, pp. 

140-143.. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интернет комуникации и протоколи  

Код: BMBIS46.3  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Камелия Николова  

, тел.: +359 2 965 2134 , e-mail: ksi@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема 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 се очаква 

студентите да прилагат принципите на адресиране в Интернет мрежи; да разбират 

функционалността на маршрутизиращите и транспортните протоколи в TCP/IP 

протоколния стек; да разбират механизмите на взаимодействие между слоевете на 

TCP/IP. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Основни понятия и 

принципи в Интернет комуникации. Референтни модели, протокол, интерфейс. 

Комутация- дефиниция, видове, сравнение. Особености на мрежите с пакетна 

комутация. Закъснение, загуби, пропускателна способост. Мрежи за абонатен и 

корпоративен достъп- видове, скорости, изисквания. Преносни среди - медни и 

оптични кабели, безжичен достъп. Топологии на компютърни мрежи. Физическа и 

логическа топология. Локални мрежи. Стандарти IEEE 802.11. Приложен слой - 

мрежови приложения и протоколи - HTTP, FTP, Telnet, DNS, SMTP/POP3. 

Транспортни протоколи TCP и UDP. Протоколи от мрежов слой - IP и ICMP, DHCP. 

Статично и динамично адресиране. Маршрутизиращи протоколи - RIP, OSPF, 

EIGRP, BGP. Протоколи от слой за достъп - ARP/RARP, MAC. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на спътниковите и наземни комуникации, Интернет 

приложения в бизнеса (I и II част) 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове и лабораторни 

упражнения с протоколи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две контролни работи всяка с 

продължителност 90 минути, съответно в средата и в края на седми семестър под 

формата на тест.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer networking: a top-down approach, 7th Ed, 

Pearson 2016. 

[2] D. E. Comer, Internetworking with TCP/IP Vol. 1, 6th Ed, Pearson, May, 2013 

[3] Nader F. Mir, Computer and Communication Networks, 2nd Ed., Prentice Hall, 2014.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Комуникационни мрежи  

Код: BMBIS46.4  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р Кирил Късев  

, тел.: +359 2 965 2662 , e-mail: kmk@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема 

комуникационна дисциплина за редовни студенти по специалност “Мениджмънт и 

бизнес информационни системи”, СФ, ОКС "Бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по дисциплината е 

да се дадат на студентите в систематизиран вид знания за основните технологии за 

реализиране на трите основни функции в телекомуникациите, а именно:  комутация, 

мултиплексиране и пренасяне на информацията. Студентите се запознават с много 

примери на реализирането на горните функции във фиксирани, мобилни IP базирани 

комуникационните мрежи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Телекомуникационна 

система, услуги и стандарти; Слоести еталонни модели; Телекомуникационен 

трафик и телетрафично инженерство. Пълнодостъпен сноп и формула на Ерланг. 

Телетрафична система с чакане; Въведение в комутацията и комутационните 

технологии – комутация на канали, пакетна комутация; Управление при 

комутацията; Сигнализация при канален и пакетен режим. Комутационни възли при 

канална и пакетна комутация; Преносни среди – метални и оптични кабели; 

Мултиплексиране и методи за множествен достъп; Оптично мултиплексиране и 

оптична комутация; Комутация и мултиплексиране в теснолентови и широколентови 

мобилни мрежи; Комутация и мултиплексиране в IP мрежи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математика (теория на вероятностите), Електроника и 

електронни системи, Обектно-ориентирано програмиране. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове. Лабораторни 

упражнения, изпълнявани по указания на водещите преподаватели и протоколи, 

изработвани от студентите и проверявани от преподавателя. Самостоятелна 

подготовка. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Контролно (текуща оценка) по 

предварително обявен график (40%); оценка от лабораторни упражнения (40%); 

оценка от самостоятелна работа на студента (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Penttinen Jyrki T. J. (Ed.), The Telecommunications Handbook: Engineering 

Guidelines for Fixed, Mobile and Satelite Systems, Wiley, 2015 

[2] Solomon M., D. Kim, Fundamentals of Communications and Networking, 

Jones&Bartlett Learning, 2013 

[3] Benvenuto N., M. Zorzi, Principles of Communications Networks and Systems, John 

Wiley & Sons, 2011 



[4] Пулков В., Транспортни телекомуникационни мрежи, ТУ-София, 2011. 

[5] Цанков Б., Телекомуникации: фиксирани, мобилни и IP, Нови знания, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Системи за управление на 

информационната сигурност  

Код: BMBIS46.5  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

доц. д-р Мария Ненова  

, тел.: +359 2 965 2134 , e-mail: mvn@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема 

комуникационна дисциплина 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Системи за 

управление на инфомационната сигурност” е да даде на студентите задълбочено 

познание за основните методи, архитектури и протоколи за изграждане на сигурни 

комуникационни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Елементи на сигурността – основни 

понятия, Въведение в комуникационната сигурност, Законова рамка на инф. 

сигурност, Стандарти за системи за управление на информационната сигурност. 

Методи за постигане на информационна безопасност, Стандарти за изграждане 

на сигурни безжични мрежи, Управление на риска. Същност, аспекти и 

класификация на риска. Основни методи за измерване и управление на риска, 

Криптографски методи за защита на данни в компютърни комуникационни мрежи, 

Сигурни подходи за комуникация - протоколи SSL, TLS, HTTPS, IPSec,  Методи за 

установявне на сесия и обмен на ключовете, Изграждане на виртуални частни 

мрежи, Изграждане и елементи на сигурната публична архитектура, Одит на ситеми 

за управление на информационната сигурност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Надеждност на информационни системи, Бизнес 

Инфомационни технологии, количествени методи в мениджмънта, системи за 

управление на качеството, управленски инфомационни системи. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, лабораторни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Две писмени текущи оценки в 

средата и края на семестъра (общо 80%), лабораторни упражнения (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български   

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Stallings W., Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5/E, Prentice 

Hall, 2014, Graham J., R. Howard, R. Olson, Cyber Security Essentials, Auerbach 

Publications, 2011. 2. Andress J., S. Winterfeld,  Cyber Warfare, 2011 Elsevier, Inc., 2011. 

3. Winkler V., Securing the Cloud Computer Security Techniques and Tactics, Elsevier 

Inc, 2011. 4. Nong Ye, Secure Computer and Network Systems Modeling, Analysis and 

Design, John Wiley & Sons Ltd, 2008. 5. Holt A., Chi-Yu Huang, 802.11 Wireless 

Networks, Springer, 2010. 6. Elizabeth D., R. Denning, Cryptography and Data Security, 

Addison-Wesley Company, 2010. 8. Elbirt A., Understanding and Applying Cryptography 

and Data Security, Auerbach Publications, ISBN 978-1420061604, 2013. 

 

http://techs-mobile.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мениджмънт на облачни организации 

и центрове за данни 

Код: BMBIS47  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, СУ-0 ЛУ-2  

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н. инж. Кирил Ангелов*, доц д-р Александър Ценов** , тел.: * 02965 2375 

и ** * 02965 2375 , e-mail:* ang@tu-sofia.bg и ** akz@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 “ Мениджмънт на 

облачни организации и центрове за данни” има за цел да даде на студентите от 

бакалавърската образователно-квалификационна степен базови знания в областта на: 

архитектурата и функционирането на облачните архитектури, на внедряване на 

съвременни телекомуникационни решения за нуждите на различни по предмет на 

дейност и големина стопански организации; организацията и управлението на 

облачни организации и центрове за данни. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината е разделена на два модула: 

Експлоатационен мениджмънт на облачни архитектури и Основи на организацията и 

управлението на облачни организации и центрове за данни. 

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 ИТ 

Мениджмънт. 

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] Virtual Networking Management White Paper,  DMTF Informational, 2012 

[2] Marinescu D., Cloud computing - Theory and Practice, Chapter 6, 2013 

[3] Caesar Wu, Rajkumar Buyya. Cloud Data Centers and Cost Modeling: A Complete 

Guide To Planning, Designing and Building a Cloud Data Center, 1st Edition, Morgan 

Kaufmann, 2015 

[4] Hwaiyu Geng. Data Center Handbook, 1st Edition,Wiley, 2014 

[5] Ilieva, R. G-Cloud Services Performance Measurement. Proceedings of the ECS 

Research Conference'11, School of Electronics and Computer Science, University of 

Westminster, London, 20-21 June 2011. 

mailto:ang@tu-sofia.bg
mailto:akz@tu-sofia.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мениджмънт на маркетинга  

Код: BMBIS48  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н. Младен Велев   

, тел.: +359 2 965 2994 , e-mail: mvelev@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите по специалност “Стопанско управление” на Стопански 

факултет за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае 

студентите със същността и основните елементи на процеса на мениджмънтa na 

маркетингa, с основните функции на маркетингoвия мениджър, както и да развие 

практически умения в управлението на маркетинговите дейности. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Процесът на маркетингoвия 

мениджмънт; Пазарно сегментиране; Маркетингови проучвания; Прогнозиране на 

пазарния потенциал и на продажбите; Маркетингов анализ; Стратегическо 

маркетингово планиране; Разработване на тактически маркетингов план; 

Мениджмънт на продуктите; Мениджмънт на цените; Мениджмънт на каналите за 

реализация и физическата дистрибуция на продукцията; Мениджмънт на 

продажбите; Мениджмънт на маркетинговите комуникации; Организиране. 

Организационни структури на маркетинговата дейност; Ръководене на 

маркетинговите дейности; Маркетингов контрол. Маркетингов одит. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Мениджмънт,  Маркетинг. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на визуални средства 

(слайдове, медиен проектор). Лабораторни упражнения, включващи симулиране на 

маркетингови процеси и ситуации, решаване на казуси, ролеви игри и дискусии. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1. Велев Мл., Управление на маркетинга, ИК”Софттрейд”, С., 2005; 

2. Велев Мл., Управление на маркетинговия микс, ИК”Софттрейд”, С., 2005; 

3. Котлър, Ф.,Триас де Бес, Ф. Въведение в маркетинга“, Класика и стил, 2013.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mvelev@tu-sofia.bg


 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на веригите на доставките   

Код: BMBIS49  Семестър:VII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-2, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Борислав Николов  

, тел.: 965 3282 , e-mail: bnikolov@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

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 "Управление на 

веригите на доставките" има за цел да запознае студентите с основните подходи и 

методи, както и добри практики за интегрирано управление на дейностите по 

осъществяването на материалните и свързаните с тях потоци в организациите, в т.ч. 

планиране и контрол на материалните потоци, както  към, така във и извън 

организациите през всички етапи от създаването до доставката на продукта на 

крайните потребители. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: "Управление на веригите на доставките" е 

специализираща дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес 

информационни системи”. Основни теми, които се разглеждат: Въведение в 

управлението на веригите на доставки; Веригите на доставки като източник на 

конкурентни предимства; Логистика, логистична система, верига на доставките; 

Управление на потоците във веригата на доставки и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Математиката, мениджмънта, индустриален инженеринг, 

управление на операциите, финансов мениджмънт и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор. Семинарните упражнения се провеждат по 

определени теми със съответната група, които се обсъждат и се решават практически 

индивидуални или групови задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира въз 

основа на писмен изпит /тест/ (67%) и оценката за работата на студентите в 

семинарните упражнения (33%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Коралиев Я., Управление на веригата за доставките, УНСС, 2013. 

[2] Liang Z., Chaovalitwongse W.A., Shi L,.Supply Chain Management and Logistics: 

Innovative Strategies and Practical Solutions, 2nd ed. — CRC Press, 2016. 

[3] Curkovic S., Scannell T., Wagner B.,Managing supply chain risk: integrating with risk 

management, CRC Press, 2015 ©2016. 

[4] Chandra C., Grabis J. Supply Chain Configuration: Concepts, Solutions, and 

Applications, 2nd ed. — Springer, 2016. 

 

mailto:bnikolov@tu-sofia.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Хетерогенни интелигентни системи в 

бизнеса   

Код: BMBIS51  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л-3, 

ЛУ-2  

Брой кредити: 6  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Румяна Илиева 

, тел.: +359 2 965 3651 , e-mail: rilieva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Хетерогенни 

интелигентни системи в бизнеса е задължителен учебен курс от бакалавърската 

програма на специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи”  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е студентите да се запознаят с някои 

бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект (AI), бизнес 

интелигентни (BI) методи в интелигентни споделени среди (IoT) и да получат 

комплексна представа за дисциплини, които ще изучават в една от специализациите 

на магистърския курс. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Знанията и уменията по Хетерогенни 

интелигентни системи в бизнеса предполагат интелигентно боравене с големи 

информационни масиви и предизвикателствата, които пораждат пред бизнеса; 

изкусно моделиране, симулация и виртуално прототипиране; изучаване както на 

използването и внедряването на BI системи, от гледана точка на бизнес 

потребителите, така и породени от това маркетинг приложения за анализиране, 

прогнозиране и въздействие върху поведението на клиентите.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Бизнес информационни технологии и системи; Интегрирани 

ИТ, Интернет и интерактивни мултимедийни приложения в бизнеса; ИТ 

мениджмънт, Администриране на ИТ услуги и процеси в бизнеса, Мениджмънт на 

облачни организации и центрове за данни и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, осигурени с мултимедия, използване на 

слайдове, лабораторни упражнения по методични указания и компютърни задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от пет 

съставки: три ключови контролни теста, оценка от лабораторните упражнения и от 

курсова задача, всяка с коефициент на тежест 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Nick Bostrom. Superintelligence: Paths, 

Dangers, Strategies, Oxford University Press, 2016 

2.Kevin Kelly. The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will 

Shape Our Future, Viking Random House USA Inc, Penguin Books, 2017 

3.Thomas Rid. Rise of the Machines: the lost history of cybernetics, Scribe UK, 2016 

4.Илиева, Р. Електронно обслужване в ПА, Изд. ТУ, София, 2017. 

5.Ilieva, R., K. Anguelov, D. Gashurova (2016), Monitoring and Optimization of e-

Services in IT Service Desk Systems. XIXth International Symposium „SIELA 2016“ 



6.Ilieva, R., P. Georgieva, S. Petrova. Brain Data Analysis and Management. Modern 

Methodology of Health Care and Psychosomatic Development of a Man. International 

Academy of Science and Higher Education (IASHE), London (UK), 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Защита на интелектуалната 

собственост и патентна политика  

Код: BMBIS52.1  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефан Стефанов  

, тел.: +359 2 965 3693 , e-mail: stefanov@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Мениджмънт и бизнес информационни 

състеми” на Стопански факултет, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплина има за цел да даде на 

студентите необходимите знания относно обектите на интелектуалната собственост 

като нематериални блага, тяхната правна закрила и пазарна реализация чрез 

осъществяване на ефективна лицензионна политика в условията на стоково-пазарни 

отношения и конкуренция. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда правната закрила 

на различните обекти на интелектуалната собственост, регламентирани в Парижката 

конвенция от 1883, Бернската конвенция от 1886 и TRIPS от 1994 като: 

- обектите на авторското право и сродните му права; 

- патентоспособните изобретения и полезни модели; 

- търговските марки и географските означения; 

- топологията на интегралните схеми и промишлен дизайн; 

- производствените секрети (ноу-хау) и др. 

Третират се и проблеми, свързани с патентната политика и технологичния трансфер 

(лицензионна търговия) като част от пазарната стратегия на фирмата. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по основи на правото 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на презентации на 

powerpoint. Семинарните упражнения се използват за затвърдяване на материала 

чрез решаване на казуси и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка в осми семестър 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1. Идрис, К.: Интелектуална собственост – WIPO - IP Consult, София - 2006. 

2. Закон за патентите - ДВ бр. 27 от 1993 г.; съществени изменения в бр. 66 от 2002 г. 

в сила от 9.07.2002 г. и в бр. 64 от 8.08.2006 г. и посл. изм. и доп. 

3. Закон за марките и географските означения - ДВ, бр. 81/1999 г. с посл. изм. и доп. 

4. Закон за промишления дизайн - ДВ, бр. 81/1999 г. с последващи изм. и доп. 

5. Закон за интегралните схеми - ДВ, бр. 81/1999 г. 

6. Закон за авторското право и сродните му права-ДВ, бр. 56/1993, с послед. изм. и 

доп. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Трудово право  

Код: BMBIS52.2  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Невянка Кънева  

, тел.: +359 2 965 3191 , e-mail: n_kaneva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Трудово право“ е 

избираема учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност 

“Мениджмънт и бизнес информационни системи". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да получат базисни познания за индивидуалните трудови 

правоотношения и да развият умения за тяхното прилагане в практиката. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните теми на дисциплината са: 

основания и ред за сключването, изменението и прекратяването на индивидуалните 

трудови договори, права на служителя/работника, дисциплинарна и имуществена 

отговорност, закрила при уволнение и решаване на индивидуалните трудови 

спорове. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от учебните 

дисциплини Право I и Мениджмънт на човешките ресурси. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с Power Point презентация. 

В семинарните упражнения се предвижда работа по конкретни задачи,решаване на 

казуси и отговори на тестови въпроси. 

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

както следва: 60 % от два писмени теста тест и 40 % от работа по време на 

семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Кодекс на труда 

[2]Златарев, Е.,Боянов, Г.,Василев, Ат., Мулешкова, И., Основи на правото, Книга 

втора, Издателство Сиела, 2012 г. 

[3]Коев,Ст., Трудово право, Издателство „Черноризец Храбър“, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Правна защита на конкуренцията  

Код: BMBIS52.3  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ралица Димитрова  

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

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: "Правна защита на 

конкуренцията" е избираем учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността "Мениджмънт и бизнес информационни системи". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да запознае 

студентите с актуалната проблематика, посветена на защитата на конкуренцията 

като предпоставка за устойчив икономически растеж и гарантиране правата на 

потребителите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината предоставя основни познания 

за различните форми на пазарно поведение, засягащи конкуренцията, както и за 

отговорността, предвидена в българското и европейското право за тези нарушения. 

Разглеждат се забраните за нелоялна конкуренция, сключването на антиконкурентни 

споразумения и злоупотребата с господстващо положение, както и контролът върху 

концентрациите. Представят се структурата и правомощията на Комисията за защита 

на конкуренцията. Обръща се внимание и на правната защита на конкуренцията на 

равнище Европейски съюз и в отделни държави във и извън Съюза. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Задълбочено познаване на изучаваните в предишните курсове 

правни и мениджърски дисциплини. 

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: Текущата 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] Николов, П., Р. Карлова. Новата правна уредба за защита на конкуренцията. С., 

ИК Труд и право, 2009; 

[2] Димитрова, Р. Отговорност за антитръстови нарушения. С., Издателство на СУ 

"Св. Климент Охридски", 2015; 

[3] Славов, П., Д. Кюмюрджиев. Защита на конкуренцията. Държавни помощи. С., 

Сиела, 2005; 

[4] Shaffer, G., N. Nesbitt, S. Weber Waller. Criminalizing Cartels: A Global Trend?, 

Chapter for 2014 edited volume in process on Global Competition Law, Minnesota Legal 

Studies Research Paper, 2013;  



[5] Calvani, T., K.M. Carl. The Competition Act 2002, ten years later: lessons from the 

Irish experience of prosecuting cartels as criminal offences. – Oxford Journal of Antitrust 

Enforcement, 2013, Vol. 1, No. 2, 296–324. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Данъчно право  

Код: BMBIS52.4  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Невянка Кънева  

, тел.: +359 2 965 3191 , e-mail: n_kaneva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: "Данъчно право" е 

избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Мениджмънт и 

бизнес информационни системи”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината е да предостави 

на студентите основополагащи познания за режима на данъчно облагане в Република 

България. Познаването на разпоредбите на данъчните закони и тяхното прилагане е 

необходимо за успешната реализация в областта на мениджмънта. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Данъчно право" запознава 

студентите с основните понятия и принципи на данъчното право. Предоставят се 

познания за структурата и правомощията на приходната администрация, видовете 

изпълнение на данъчните задължения, данъчния процес и данъчния контрол. 

Разглеждат се отделните видове данъци, установени в Република България.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Задълбочено познаване на изучаваните в предишните курсове 

правни дисциплини. 

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: Текущата 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] Димитрова, Е. Правен режим на данъка върху добавената стойност. Просвета, С., 

2010;  

[2]Стоянов, И. Данъчно право. С., Сиела, 2016; 

[3]Христозов, Х. Данъчните нарушения. С., Сиби, 2010; 

[4]Стоянов, И., Калистратов, Н., Гешев, С. Издаване, обжалване и изпълнение на 

ревизионни актове по ДОПК. С., Силеа, 2014; 

[5]Ценова, Л. Актуални правни аспекти на акцизите. С., Сиела, 2012; 

[6]Славчева, И., Стефанов, А., Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, 

сключени от Република България. С., Сиела, 2012;  

[7]Минкова, Г. Данъчни задължения. С., Сиела, 2012. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Правна уредба на 

киберпрестъпленията  

Код: BMBIS52.5  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ралица Димитрова  

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

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: "Правна уредба на 

киберпрестъпленията" е избираем учебен курс от бакалавърската програма на 

специалността “Мениджмънт и бизнес информационни системи” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да предостави 

на студентите основни познания за наказателноправната уредба на 

киберпрестъпленията у нас, както и  за международноправните инструменти за 

тяхното противодействие. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Представя се наказателноправната уредба 

на различните форми на противоправно поведение, пряко насочено срещу 

компютърни системи и мрежи или засягащо различни видове обществени отношения 

посредством използване на информационни и комуникационни технологии 

(например компютърна измама, порнография, кибертероризъм). Внимание е 

отделено и на международноправните инструменти за противодействие на 

компютърните престъпления. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Задълбочено познаване на изучаваните в предишните курсове 

правни и инженерни дисциплини. 

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: Текущата 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] Копчева М. Компютърни престъпления. С., 2006; 

[2]Разследване и разкриване на компютърни престъпления. С., Национален институт 

на правосъдието, 2009; 

[3]Наказателен кодекс. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Европейско техническо 

законодателство и стандартизация  

Код: BMBIS52.6  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Милка Вичева  

, тел.: +359 2 965 2782 , e-mail: mvicheva@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: избираема 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да запознае студентите със законовата 

рамка на Европейския съюз (ЕС) за свободно движение на техническите продукти в 

единния Европейски пазар (ЕЕП) 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Институционална система на 

Европейския съюз, процес на вземане на решения; Правна система на ЕС – първично 

и вторично законодателство; Свободно движение на стоките в ЕЕП; Законова рамка 

на ЕС за техническа хармонизация; Нов подход за техническа хармонизация – 

принципи, характеристики; Директиви от Нов подход – стандартни елементи, 

съществени изисквания;  Европейска стандартизация и стандарти; Европейски 

организации за стандартизация – характеристика, цели, задачи; Видове европейски 

стандарти, хармонизирани стандарти; Системата на ЕС за оценяване на 

съответствието; Процедури и модули за оценяване на съответствието; Техническа 

документация, ЕС декларация за съответствие; Акредитация, предимства, принципи; 

Нотифицирани органи, надзор на пазара. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината няма входни връзки с други предшестващи 

дисциплини 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия, семинарни 

упражнения изпълнявани по предварително определените теми за дискусия.. 

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

от писмен тест, провеждан в края на семестъра с коефициент на тежест 0,7 и оценка 

от семинарните упражнения с коефициент на тежест 0,3. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Сандалски Б., М.Вичева,Г. Дюкенджиев, И. Николова, Г. Станчев, Б. Илиева, И. 

Буров, Б. Георгиев, М. Митова, Техническа конкурентоспособност на промишлените 

продукти в Европейския съюз, издателство „Изток-Запад”, 2016, София, ISBN 978-

152-888-2. Hesser W., Feilzer A., de Vrie H., Standardisation in companies and 

markets, 3-rd edition, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2010  

 [2] Hesser W., Feilzer A., de Vrie H., Standardisation in companies and markets, 3-rd 

edition, Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany, 2010. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Компютърно интегрирано производство 

Номер: BMBIS53 Семестър: VIII 

Вид на обучението: 

Лекции и лабораторни упражнения 

Часове за седмицата: 

Л – 3часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити:  

5 

 

ЛЕКТОР: проф. дтн инж. С. Гергов (МТФ),  тел. 02965-3246, email: sguergov@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 Стопанския факултет, ТУ – София, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на дисциплина Компютърно 

интегрирано производство е да даде обща подготовка и основни знания, осъществяващи 

прехода от общонаучните към инженерните и технологични знания в областта на 

компютърно интегрираното производство. Дисциплината дава на студентите основни знания 

за използване на различни компютърни технологии за моделиране, анализиране и изграждане 

на различни производствени системи в областта на компютърно интегрираното производство, 

както за развитие на творческото мислене. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основните проблеми които се разглеждат са: 

принципи, структури и модели на компютърно интегрираното производство, CNC машини и 

индустриални роботи, компютърни технологии, технологична подготовка и планиране на 

производствени процеси и др. Акцентирано е върху възлови въпроси за съвременното 

равнище на изграждане и управление автоматизираното производство. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими основни познания от предшестващи дисциплини – Основи 

на инженерното проектиране, Индустриален инженеринг, Управление на информационни 

системи и Управление на веригите на доставките. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с помощта на мултимедия. 

Упражненията се провеждат на компютърни работни места и в лабораторията по 

роботизирани системи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Тест в края на семестъра – 50%; работа на 

студентите през семестъра по време на лабораторните упражнения – 40%; активност по време 

на лекции  – 10 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. ГЕРГОВ, С. Компютърно интегрирани системи, 

С., ТУ - София, 2005; 2. ГЕРГОВ, С. Роботизирани системи и технологии в индустрлията, С., 

ТУ - София, 2007; 3. GROOVER, M. P. Automation, Production Systems, and Computer-

Integrated Manufacturing (4th Edition), Amazon, ISBN-13: 978-0132393218/ISBN-10: 

0132393212, 2014; 4. GROOVER, M. P. Principles of Modern Manufacturing: SI Version (5th 

edition), John Wiley & Sons, ISBN 0470505923/978-0470505922, 2014 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Конкурентоспособност на 

предприятието  

Код: BMBIS54.1  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н. Младен Велев  

, тел.: +359 2 965 2994 , e-mail: mvelev@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Да запознае студентите със същността 

на конкурентоспособността на предприятието, да формира у тях знания за 

методическия инструментариум за оценка, анализ и управление на 

конкурентоспособността и умения за използването му 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Конкурентоспособност на 

предприятието, Конкурентоспособност на отраслите, Конкурентоспособност на 

страната, Клъстърен подход за повишаване на конкурентоспособността, Иновации за 

повишаване на конкурентоспособността на предприятията, Технологичен трансфер 

за повишаване на цонкурентоспособността на предприятията, Аутсорсингът и 

повишаване на конкурентоспособността на предприятията, Масова къстамизация за 

повишаване на конкурентоспособността на предприятията 

ПРЕДПОСТАВКИ: Мениджмънт,  Маркетинг, Мениджмънт на маркетинга и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на визуални средства 

(слайдове, медиен проектор). Лабораторни упражнения, включващи симулиране на 

маркетингови процеси и ситуации, решаване на казуси, ролеви игри и дискусии. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Велев М., Велева С., Цветанова А., 

Управление на конкурентоспособността, Софттрейд, 2017. 

2. Велев М., Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност, Софттрейд, 

София, 2005. 

3. Велев М., Кластърен подход за повишаване на конкурентоспособноста, 

Софттрейд, София, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Иновационен мениджмънт  

Код: BMBIS54.2  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Лидия Гълъбова  

, тел.: +359 2 965 3915 , e-mail: lgalabova@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за 

студентите от бакалавърската степен на специалност Мениджмънт и бизнес 

инфромационни системи на Стопански факултет. Дисциплината запознава 

студентите с основни управленски проблеми, методи и техники, които са 

необходими за управление на иновациите от гледна точка на Бизнес 

информационните системи 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: да запознае студентите със същността на 

иновациите и различните видовете иновации; да им помогне да разберат логиката, 

която следват базовите модели за управление на иновационния процес; да представи 

основните теории, на които сe формират стратегиите за управление на иновации и да 

даде познания и умения за ефективното им прилагане. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Иновации – същност. Видове иновации. 

Модели на иновационния процес . Основни управленски проблеми в иновационния 

мениджмънт. Знания и иновации в предприятията. Самообучаващи се организации. 

Управление на иновациите в предприятието. Разпознаване на възможностите за 

реализиране на иновации. Затворени иновации. Отворени иновации. Динамични 

способности на предприятието. Финансиране на иновационната дейност. 

Неочаквани и нежелани последици от иновационната дейност. Европейска 

иновационна политика. Национални иновационни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Икономика, Основни на управлението, Производствен и 

операционен мениджмънт, Маркетинг, Стратегическо управление и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, които се провеждат с помощта на 

компютър и мултимедиен проектор, посещение на гост-лектори, семинарни 

упражнения по време, на които се обсъждат казуси и студентите решават 

самостоятелни задачи. 

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

който формира 70% от крайната оценка и оценяване на работата по време на 

лекциите и семинарните упражнения, която формира 30% от крайната оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1) Chesbrough H. (2003) Open Innovation. 

HBS Press. Boston. 2) Tidd, J., Bessan, J. (2009) Managing Innovation: Integrating 

Technological, Market and Organisational Change. 4th Edition. Wiley. 3) Tidd, J., Bessan, 

J. (2014) Strategic Innovation Management. Integrating Technological, Market and 

Organisational Change. 5th ed., Hoboken: John Wiley & Sons. 4) Trott, P. (2012) 

Innovation Management and New Product Development. 5th ed., Financial Times Prentice 

Hall. London. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Мениджмънт на продажбите  

Код: BMBIS54.3  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Росица Накова  

, тел.: +359 2 965 2724 , e-mail: rossynakova@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема  

дисци¬плина за студентите от специалност „Мениджмънт и бизнес информационни 

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

степен “Бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:Мениджмънт на продажбите е избираема  

дисциплина от учебния курс на бакалавърската програма за специалност 

„Мениджмънт и бизнес информационни системи“. Учебната дисциплина дава на 

студентите основни теоретични знания и практически умения за управление на 

продажбите на различни управленски нива на предприятията от всички  отрасли на 

националното стопанство. В теоретичен аспект са разглеждани фундаментални 

въпроси, свързани с отделни видове продажби, с тяхното управление, в т.ч. 

прогнозиране и планиране на продажбите, процесите на отваряне и затваряне на 

продажбения процес и др 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Дисциплина има за цел не само да разшири 

и систематизира познанията  на студентите по управление на продажбите, но и да 

формира и развие техните практически умения, което е предпоставка за тяхната 

бъдеща реализация като ръководители на търговски отдели от средното ниво на 

управление на предприятията. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Мениджмънт на маркетинга“, „Стратегически мениджмънт“, 

„Основи на маркетинга“ и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и 

мултимедиен прожектор. 

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

семестъра – 60%; работа на студентите през семестъра – 30% 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български език  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1.КОСТОВА, С., ПЕТРОВ С.,Продаване и управление на продажбите, издателство 

Тракия-м, софия-2006; 2. ФОРЪН Мак, Д.,Продажбите и уменията да се продава, С., 

Информа, София 2015г;3.САВАШ  Й.,Учебник по управление на продажбите - УИ 

"Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2013.,4.CALVIN R,  Sales Management, 

McGraw-Hill Companies, 2014;5.MATTHEW S,Fundamentals of Sales Management for 

the Newly Appointed Sales Manager,  Paperback – February 24, 2014;6.ROSANN Spiro, 

William J. Stanton., Management of a Sales Force., Irwin/McGraw-Hill,2007.,MATTHEW 

S.,Fundamentals of Sales Management for the Newly Appointed Sales Manager, 

Paperback – February 24, 2015. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Експертни методи в мениджмънта  

Код: BMBIS54.4  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Гергана Христова  

, тел.: +359 2 965 2259 , e-mail: hristova_g@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема 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 “Експертни 

методи в управлението” има за цел да даде на студентите от бакалавърската 

образователно-квалификационна степен знания за експертните методи и тяхното 

приложение за управление на стопанската дейност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание включва въпросите за 

избора на експерти и създаването на експертни групи, същността и приложението на 

различни експертни методи за индивидуална и групова оценка. Акцентира се върху 

метода за комплексна оценка чрез съизмерване на количествени и качествени 

характеристики, който обобщава предимства на двоичните сравнения и 

ранжирането. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знанията получени от икономико-управленските 

дисциплини на учебния план. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичен материал и 

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

примери от мениджърската практиката на бизнесорганизациите. Лекциите се 

онагледяват чрез използването на слайдове. В семинарните упражнения се провежда 

събеседване въз основа на учебни тестове и прилагане на ексепертните методи за 

различни практически случаи. 

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

на семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Ганчев, П., Експертни методи в управлнието, УИ на ТУ-София, 2012;  

[2] Ганчев, П., Експертни решения за технологични инвестиции, VІ-та 

международна научно-техническа конференция по напредничави производствени 

операции – АМО, Вн., 21-23 юни 2001; 

[3] Skinner, D., Introduction to Decision Analysis, Probabilistic Publishing; Third edition, 

2009;  

[4] Charlesworth, D., Decision Analysis for Managers (The Quantitative Approaches to 

Decision-Making Collection), Business Expert Press; Pro edition, 2013.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Е-маркетинг  

Код: BMBIS54.5  Семестър:VIII  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л-3, 

СУ-2  

Брой кредити: 5  

  

 

ЛЕКТОР: 

Гл. ас. д-р Таня Василева  

, тел.: +359 2 965 3282 , e-mail: tanya_v@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема мениджърска 

дисциплина за студентите от специалност "Мениджмънт и бизнес информационни 

технологии" на Стопански факултет, ТУ - София, образователно-квалификационна 

степен "бакалавър". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина "Е-Маркетинг" 

има за цел да предостави възможност на студентите да развият ключови умения, 

като се запознаят с основите на електронния маркетинг и перспективите на 

електронните медии. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебната дисциплина предоставя 

възможност за развитие на  управленско мислене за постигане на организационните 

цели чрез електронния маркетинг. В нея се изучават маркетинговите функции и 

тяхното приложение в електронна среда. Тематичните области на дисциплината 

включват: анализиране и разработване на уеб кампании и маркетингови планове, 

изучаване на e-mail, видео и мобилни маркетинг технологии, електронен маркетинг 

при взаимоотношенията Бизнес към Бизнес и Бизнес към Потребител, развиване на 

критическо мислене и бизнес умения при решаване на практически задачи. Знанията 

по дисциплината се получават посредством лекции, семинарни упражнения, 

дискусии, самообучение и разработване на проектни решения. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Мениджмънт на маркетинга, Интернет приложения в бизнеса, и 

др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор. Семинарните упражнения се провеждат по 

определени теми със съответната група, които се обсъждат и се решават практически 

индивидуални и групови задачи.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира въз 

основа на изпит. Оценката се формира както следва: 80 % от показаните знания на 

изпита и 20 % от работата на семинарните упражнения. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

[1] Chaffey D and Ellis-Chadwick F, 2013, Digital Marketing (5th ed), Harlow: Pearson. 

[2] Stokes R and the Minds of Quirk, 2013, eMarketing: The essential guide to marketing 

in a digital world (5th ed), Quirk Education Pty (Ltd). 

[3] Strauss J and Frost R, 2013, E-Marketing (7th ed), Routledge. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на ресурсите на 

предприятието/ERP 

Код: BMBIS54.6 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, 

СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

 

ЛЕКТОР: 

    гл. ас. д-р инж. Наталия Колева (СФ), тел.: 965 3282, e-mail: nkoleva@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема мениджърска дисци-

плина 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 ресурсите 

на предприятието/ERP има за цел да запознае студентите с основните положения от 

теорията и практиката в управлението на ERP системите. Предвижда се запознаване с 

принципите, организацията и водещите технологии за избор и внедряване на ERP системите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: В дисциплината Управление на ресурсите на 

предприятието/ERP се разглеждат се въпроси, свързани със основните характеристики, 

компоненти и функционалности на технологиите за управление на ресурсите на 

предприятието, структурата на ERP и приложението й в различните функционални 

направления на мениджмънта. 

ПРЕДПОСТАВКИ: „Управление на операциите“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, 

„Финанси“ и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

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 – 

75% (Ои), семестриално оценяване – 25 % (Ос).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

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

производствен и операционен мениджмънт, Софттрейд, 2013. 2. ДИМКОВ, Св., Бизнес 

процеси, Авангард Прима, 2014. 3. BRADFORD, M., Modern ERP: Select, Implement, and Use 

Today‘s Advanced Business Systems,lulu.com, 2015. 4. MONK, E. & WAGNER, B., Concepts in 

Enterprise Resource Planning, 4th ed., Course Technology, 2012. 5. PRATICO, A., How to Select 

your ERP without Losing your Mind (or your job), DMMSI, Associates, 2016. 6. SLACK., S. 

CHAMBERS and R. JONSTON, Operations Management, 6th ed., Piman Publishing Co., 2010. 
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