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АНОТАЦИЯ 

В широк смисъл управлението на операциите се занимава с производството на стоки и 

услуги. Всяка организация, независимо от това дали е обществена или частна, в сферата на 

материалното производство или в сферата на услугите, има функция операции. Управлението на 

операциите е дисициплина, необходима на всеки мениджър в процеса на създаване на определен 

продукт, било то стока или услуга. В рамките на курса студентите имат възможност да се запознаят 

с: общите положения и базови понятия в управлението на операциите, основните методи и техники 

за изграждане и управление на цялостна операционна система в организациите, проектирането на 

материални продукти и услуги, управлението на процесите за производството им, подходите за 

управление на капацитета, наличностите и качеството в операциите.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира систематизирани знания и умения за 

управление на звена за производство на материални продукти и услуги.  

Учебната дисциплина има за цел да допълни и разшири обучението по стопанско 

управление със знания за: 

- общите положения и основните понятия в управлението на производствената сфера 

и услугите; 

- основните методи и техники за изграждане и управление на цялостна операционна 

система в организациите; 

- проектирането на продукти и управлението на качеството в операциите; 

- управлението на производствените процеси; 

- спецификата на операциите за услуги и приложението на модели за оптимизацията 

им; 

- управлението на капацитета в стратегически, тактически и оперативен обхват; 

- управлението на наличностите. 

Изучаването на дисциплината следва да формира у студентите умения за: проектиране на 

цялостна операционна система в организацията; приложение на методите за управление на 

наличностите; разработване на агрегатни планове, план-графици и производствени програми; 

приложението на модели за оптимизация на операциите за услуги и др. 

Дисциплината допринася за задълбочаване на подготовката на студентите за кариера на 

операционни ръководители на различни йерархични нива в организациите и институциите за 

производство на стоки и услуги.  
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите трябва да имат необходимата подготовка, осигурена от обучението по 

дисциплините “Основи на управлението”, “Количествени методи в бизнеса”, „Стратегическо 

управление” и др. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                    статут Кредити редовно и дистанционно 
обучение 

задочно обучение 

Л с у общ л с у общ 

Бакалавърски програми- 

БА 

Задължителна 6 30 30  60 30   30 

Магистърски програми- 
БА 

Задължителна 6 30 30  60 30   30 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Част І: Основи на управлението на операциите 

Тема 1: Въведение в управлението на операциите. 

Определения на управлението на операциите. История на управлението на операциите. 

Концепцията “input-output”. Операциите като производствена система. Управление на операциите и 

другите функции. Управлението на операциите като съвкупност от решения. 

 

Тема 2: Проектиране на продукта и управление на качеството. 

Проектиране на нови продукти. Процесът на въвеждане на нов продукт. Продуктово разнообразие. 

Стойностен анализ. Управление на качеството на продукта.  

 

Тема 3: Управление на процеса. 

Въведение в управлението на процеси. Избор на процес. Характеристики на потока на процеса. 

Класификация на процесите според типа на потребителската поръчка. Вертикална интеграция.  

 

Тема 4: Операции за услуги. 

Определения и основни характеристики на услугите. Класификация на услугите. Основни рамки на 

услугите. Място и роля на клиента в операциите на услуги. Проектиране на пакета на услугата. 

Системи за предоставяне на услуги. Процес на обслужване. 

 

Тема 5: Приложение на моделите за масово обслужване за оптимизиране на операциите за услуги. 

Основни характеристики и задачи, решавани от Теорията на масовото обслужване. Основни 

елементи, дефиниращи системата за масово обслужване. Практическо приложение на моделите. 

Показатели за ефективност и оптимизация. Анализ на разходите в системата за масово 

обслужване. 

 

 

Част ІІ: Ресурсно осигуряване на операциите 

Тема 6: Управление на капацитета. Решения за производствените мощности. 

Стратегия за производствените мощности. Анализ на стратегията за производствените мощности. 

Проблеми на разполагането на мощностите. 
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Тема 7: Агрегатно планиране. 

Същност на агрегатното планиране. Възможности за решение. Основни стратегии. Разходи при 

агрегатното планиране.  

 

Тема 8: План-графици на операциите. 

Предназначение на план-графиците. План-графици за линейни процеси. План-графици за 

прекъснати процеси. Определяне на последователността на изпълнение на работите (Гантови 

диаграми).  

 

Тема 9: Управление на запасите. Управление на наличностите с независимо търсене. 

Въведение в управление на запасите. Икономичен размер на поръчката. Системи за управление 

на наличностите. 

 

Тема 10: Управление на наличностите със зависимо търсене. (Управление на потребностите). 

Планиране на потребностите от материали. Планиране на производствените ресурси. 

 

Тема 11: Производство "Точно навреме" (Just in Time – JIT). 

Философията на JIT. Елементи на системата JIT. Системата “Канбан”. Сравнение с MRP 

системите. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на курса, 

изискванията към подготовката им, препоръчителните литературни източници, методите на 

оценяване и изпитния въпросник. 

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни 

компоненти, които изграждат общата архитектура на курса на обучение. 

1. Материали и ресурси за самостоятелна подготовка в Мудъл 

Във всеки тематичен модул са представени: учебните цели, лекционния материал, въпроси 

за самоподготовка и практически задачи, в зависимост от съдържанието. 

2. Учебни дейности, съответстващи на спецификата на курса.  

В зависимост от формата на обучение се предвижда реализирането на: 

 присъствени занятия; 

 отговори на въпросите за самостоятелна подготовка в модулите; 

 задания за самостоятелна работа; 

 организиране на онлайн консултации в Teams; 

 изпитен тест. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методът за семестриално оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която 

участват резултатите от: крайния семестриален изпит под формата на писмен тест и текущия 

контрол.  
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Текущото оценяване на студентите се формира въз основа на резултатите от заданията 

към съответните тематични модули. Изпращането на заданията е чрез платформата Moodle в 

определения за всяко задание срок. Изпълнението на всички задания носи до 50 точки. 

 Максималният резултат от теста е 50 точки. Общият максимален сбор точки, който 

може да получи всеки студент, е 100 точки. 

Финалната оценка се формира по следната скала:  от 0 до 55 точки – слаб (2); от 56 до 

65 точки – среден (3);  от 66 до 74 точки – добър (4);  от 75 до 84точки – много добър (5);  от 85 до 

100 точки – отличен (6). 
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1. Въведение в управлението на операциите. Определения на управлението на операциите. 

История на управлението на операциите.  

2. Концепцията “input-output”. Операциите като производствена система. Управление на 

операциите и другите функции. Управлението на операциите като съвкупност от решения. 

3. Проектиране на продукта и управление на качеството. Проектиране на нови продукти. 

Процесът на въвеждане на нов продукт.  

4. Продуктово разнообразие. Стойностен анализ. 

5. Управление на качеството на продукта.  

6. Управление на процеса. Въведение в управлението на процеси. Избор на процес.  

7. Характеристики на потока на процеса. Класификация на процесите според типа на 

потребителската поръчка. Вертикална интеграция.  

8.  Операции за услуги. Определения и основни характеристики на услугите. Класификация на 

услугите.  

9. Основни рамки на услугите. Място и роля на клиента в операциите на услуги. Проектиране 

на пакета на услугата.  

10. Системи за предоставяне на услуги. Процес на обслужване. 

11. Приложение на моделите за масово обслужване за оптимизиране на операциите за услуги. 

Основни характеристики и задачи, решавани от Теорията на масовото обслужване.  

12. Основни елементи, дефиниращи системата за масово обслужване. Практическо 

приложение на моделите.  

13. Показатели за ефективност и оптимизация. Анализ на разходите в системата за масово 

обслужване. 

14. Управление на капацитета. Решения за производствените мощности.  

15. Стратегия за производствените мощности. Анализ на стратегията за производствените 

мощности.  

16. Проблеми на разполагането на мощностите. 

17. Агрегатно планиране. Същност на агрегатното планиране. Възможности за решение. 

Основни стратегии.  

18. Разходи при агрегатното планиране.  

19. План-графици на операциите. Предназначение на план-графиците. План-графици за 

линейни процеси.  

20. План-графици за прекъснати процеси.  

21. Определяне на последователността на изпълнение на работите (Гантови диаграми).  
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22. Управление на запасите. Управление на наличностите с независимо търсене. Въведение в 

управление на запасите. Икономичен размер на поръчката.  

23. Системи за управление на наличностите. 

24. Управление на наличностите със зависимо търсене. (Управление на потребностите). 

Планиране на потребностите от материали.  

25. Планиране на производствените ресурси. 

26. Производство "Точно навреме" (Just in Time – JIT). Философията на JIT. Елементи на 

системата JIT.  

27. Системата “Канбан”. Сравнение с MRP системите. 
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