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ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

1. Определение: 
1.1. Наименование на учебната дисциплина УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ 
НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ  

1.2. Код на учебната дисциплина:   MAN 3458   

 

2. Описание на съдържанието на учебната дисциплина по тематични 
единици: 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

За студентите от дистанционна форма на обучение 

Съдържанието на учебната дисциплина е разпределено за 15 учебни седмици 

Учеб
на 

седм
ица 

 

 

ТЕМА 

Аудиторна 
заетост 

Извънаудито
рна заетост 

Аудит
орни 
консу
лтаци

и 

Синхро
нни 

консулт
ации в 

система
та за 
ДО 

Самос
тоятел

на 
работ

а в 
систе
мата 

за ДО 

Практ
ическ

и 
задач

и 

1 
Същност на концепцията за устойчиво развитие –еволюция, 
принципи 

0 1 4  

2 
Устойчиво развитие -икономически, социални и 
екологични аспекти 

0 2 4  

3 Програма на ООН за устойчивото развитие. 0 1 4  

4 Глобални проблеми. Геоекологична политика 0.5 1 4  

5 Политика за устойчиво развитие на Европейския съюз. 0 1 4  

6 Кръгова икономика – основни цели и направления 1 2 4  

7 Околна среда и природни ресурси.  1 1 4  

8 Класификация на природните ресурси. 1 1 4  

9 
Антропогенно въздействие върху природните ресурси –
същност, изменение, 1 2 4  

10 
Подходи  за балансирано и устойчиво природоползване и 
опазване на околната среда 

0.5 1 4  

11 Устойчиво управление при различни видове бизнес 1 1 4  

12 Устойчив производствен цикъл 1 2 4  

13 Реализация на зелени продукти и услуги 1 2 4  

14 
Разработване на фирмени стратегии за устойчиво 
развитие. 1 2 4  

15 Екологичен мониторинг 0 1 4  
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 Общо (аудиторна/извънаудиторна заетост) 9 /21 = 30ч. 60 ч. 
 

За студентите от редовна и задочна форма на обучение 

А. ЛЕКЦИИ 

№ ТЕМА Часа 

1 Същност на концепцията за устойчиво развитие –еволюция, принципи 2 

2 Устойчиво развитие -икономически, социални и екологични аспекти 2 

3. Програма на ООН за устойчивото развитие. 2 

4. Глобални проблеми. Геоекологична политика 2 

5. Политика за устойчиво развитие на Европейския съюз. 2 

6. Кръгова икономика – основни цели и направления 2 

7. Околна среда и природни ресурси.  2 

8. Класификация на природните ресурси. 2 

9. 
Антропогенно въздействие върху природните ресурси –същност, 
изменение, 2 

10. 
Подходи  за балансирано и устойчиво природоползване и опазване на 
околната среда 

2 

11. Устойчиво управление при различни видове бизнес 2 

12. Устойчив производствен цикъл 2 

13. Реализация на зелени продукти и услуги 2 

14. Разработване на фирмени стратегии за устойчиво развитие. 2 

15 Екологичен мониторинг 2 

 Общо 30 
 

 

 

Б. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ - НЕ 
 

3. Ниво: 
3.1. Предпоставки  
 Студентите трябва да имат основни знания от изучаваните в бакалавърска степен 
управленски и икономически дисциплини. 
 

3.2. Цели и задачи  
  Обучението по дисциплината има за цел да покаже същността на принципите за 
устойчиво управление. Усвояват се умения за тяхното практическо приложение във всяка 
фирмена дейност. Студентите изучават подходи за балансиране на икономическите, 
социални и екологични цели. Разглеждат се методи за намаляване на вредното 
въздействие на фирмените дейности и опазване на околната среда. 
 

3.3 Библиография (основна и допълнителна литература) –    
● Гечев Р. Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност. Годишник УНСС, 
2007, стр. 175-198. 

● Захаринов, Б., Бизнес среда и устойчиво развитие, София, 2011 
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● Овчарова Сн. Модел за устойчиво фирмено развитие, основан на знания. 2007г. 
● Крачунов Хр. Устойчиво развитие на производствени системи. Колор-принт. 2010. 
● Ковачев А. Преструктуриране – продуктивност – устойчиво развитие на  
икономиката.Икономически алтернативи, бр.3, 2006г. 
● Манчева, Д., Зелен растеж и устойчиво развитие, София, 2012 

● ЕВРОПА 2020 . Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

● ЕВРОПА 2020 . Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
● Ottman, J. The New Rules of Green Marketing: Strategies. Tools and Inspiration for 

Sustainable Branding. Greenleaf Books: Sheffield, UK., 2011. 

● Ottman, J. The New Rules of Green Marketing: Strategies. Tools and Inspiration for 

Sustainable Branding. Greenleaf Books: Sheffield, UK., 2011. 

 

4. Преподавателски състав:  
     доц.д-р Снежанка Овчарова 

 

5. Методи на преподаване и усвояване на материята  
     Мултимедийно представяне на материала от преподавателя, изготвяне на доклади от 
студенти по интересни теми, както и аналитична интерпретация на конкретни случаи от 
фирмената  практика. 
 5.1. Лекции (2 часа на седмица, 15 седмици) 
 5.2. Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални 
консултации) (2 часа на седмица, 15 сед-мици) 
 5.3. Групови семинари и работни срещи (0 часа на седмица, 15седмици) 
 5.4. Лабораторна работа - няма 

 5.5. Проекти и изследователска работа – 20 часа. 
 5.6. Друга практическа работа  
 5.7. Методи за неприсъствено обучение - няма. 
 5.8. Други методи. 
 

6. Оценяване 

 6.1. Писмени и устни изпити 

 6.1.1. Конспект  
1. Същност на концепцията за устойчиво развитие –еволюция, принципи.  
2. Устойчиво развитие -икономически, социални и екологични аспекти.  
3. Програма на ООН за устойчивото развитие. 
4. Глобални проблеми.Геоекологична политика. 
5. Политика за устойчиво развитие на Европейския съюз. 
6. Околна среда и природни ресурси .Класификация на природните ресурси. 
7. Антропогенно въздействие върху природните ресурси –същност, изменение, 
класификация на природно антропогенните системи. 
8. Подходи  за балансирано и устойчиво природоползване и опазване на околната 
среда. 
9. Устойчиво управление при различни видове бизнес. 
10. Производство и реализация на зелени продукти и услуги 

11. Разработване на фирмени стратегии за устойчиво развитие. 
12. Екологичен мониторинг. 



5 

 

 

 6.2. Есета 

 6.3. Дипломни работи -да 

 6.4. Проекти или практика - да 

 6.5. Оценяване в процеса на обучение  
Оценката по дисциплината „Устойчиво управление на бизнес организациите” се формира 
от резултатите на писмения изпит, набрания брой точки от курсовата работа и 
семинарните упражнения. Тежестта на отделните компоненти в общата оценка е както 
следва: сумата от точки по курсовата работа и от упражненията– 30%; резултати от 
писмения изпит – 70%. Изпитът включва тестови въпроси. 
 

 6.6. Други форми 

 

7. Речник: Устойчиво развитие, зелена икономика, корпоративна отговорност, 
природоползване. 
 

 

Разработил програмата, 

 доц. д-р Снежанка Овчарова 
 

 

 

Учебната програма е приета на заседание на катедра „Администрация и 
управление” с протокол № 3/ 25.10.2017 година. 
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