
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
Катедра: Сигурност и безопасност 
Специалност: Защита на националната сигурност - Защита от аварии и бедствия 
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър” 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Количествени методи в управлението на кризи 
2. Код на курса: QMS 1013 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: средно 
5. Година на обучение: трета 
6. Семестър: шести 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Здравко Славов 
9. Цели на курса: основната цел на обучението по учебната дисциплина е да формира 
знания и умения в студентите, които да им помогнат да използват правилно 
количествените методи при изграждане на стратегии за управление на различни дейности в 
много области от стопанския живот, особено в ситуации на неопределеност и риск. 
10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) Учебната 
дисциплина е избираема в общия курс на обучението на студентите. Тя има широки връзки 
със специални учебни дисциплини, чрез които се формират знанията на бъдещите 
специалисти в областта на управлението. 
12. Съдържание на курса: Основната цел на обучението по учебната дисциплина е да 
формира знания и умения в студентите, които да им помогнат да използват правилно 
количествените методи при изграждане на стратегии за управление на различни дейности в 
много области от стопанския живот, особено в ситуации на неопределеност и риск. 
13. Библиография (основни заглавия) 
- Славов З., Математически методи и модели в икономиката и управлението, ВСУ, 2007. 
- Стайков Р., З. Славов, Статистически методи в икономиката и управлението, ВСУ, 
2008. 
- Стайков Р., Избрани теми по методи в математическото моделиране, ВСУ, 2003. 
- Дочев Д., Атанасов, Б., Количествени методи в управлението, ИУ, Варна, 2000. 
14. Методи на обучение: класически метод на обучение – лекции 
15. Методи на оценяване: През семестъра се провеждат 2 експрес контролни работи. 
Резултатите от тях се вземат под внимание при оформяне на крайната оценка от изпита. 
Студенти, вземали активно участие в упражненията и получили отлични оценки на 
контролните работи се освобождават от задачи на изпита. Крайната оценка за всички 
студенти се формира като резултат от работа през семестъра, контролните работи и 
резултата от финалния изпит. 
16. Език на преподаване: български и английски 
17. Практика – няма 
 


