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І. А Н О Т А Ц И Я
Съвременните икономически и пазарни условия налагат специално внимание към разбиране и внедряване на механизми в управлението на процесите и дейностите, за да се гарантира, че
предоставените логистични услуги съответстват на изискванията на всички заинтересовани
страни. Осигуряването и управлението на качество е условие за конкурентоспособността на
логистичните фирми.
Независимо, че един продукт може да е произведен съгласно планираните критерии за
качество, то всички дейности по доставката на суровините или експедицията на готовите продукти може да въздействат пряко върху намаляване на неговото качество. Това определя необходимостта от разглеждането на процесите в логистичната дейност и последователното им
оценяване относно опасностите и произтичащите от тях рискове. За тази цел е необходимо
съблюдаване на качеството на всички равнища на управление в организацията, чрез постоянен
анализ и усъвършенстване на съществуващата система за управление на качеството.
С настоящата учебна дисциплина „Управление качеството на логистичната дейност“,
студентите от специалност „Логистика” се запознават със спецификите и изискванията на
международните стандарти, свързани с управление на качеството, както и с прилагане на основните принципи и подходи за управление на качеството. С изучаването на тази дисциплина
студентите от специалността придобиват необходимите теоретични и практически знания,
относно:
• видовете системи за управление на качеството в логистичната дейност и изискванията
към тях, посочени в международните стандартни;
•

подходите за идентифициране на процесите и необходимите ресурси при планиране и управление на транспортните дейности;

•

складирането и други логистични операции, извършвани в процеса на доставка на суровини и материали до производственото предприятие, включително и преработката им до
готова продукция;

•

последваща доставка на готовата продукция до клиента/потребителя в съответствие с
неговите изисквания;

•

участват в разработването, сертификацията и оценката на системи за управление на
качеството при одити от втора и трета страна;
Дисциплината „Управление качеството на логистичната дейност” формира ръководни

умения и компетентност за: практическо приложение на съвременната концепция за управление
на качеството в логистичната дейност; избор на адекватни подход (подходи) и методи за управление на рисковете в организацията съобразно контекста на фирмата; сертификация и одит
на система за управление на качеството, както и умения при планирането и създаването на ос-
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новни документи за управление на процесите и продуктите; познаване и практическо приложение на основните критерии за контрол на продукти и процеси.
Придобитите знания и умения по дисциплината са основа за разширяване на компетентностите относно прилагането на координирани дейности за насочване и контрол на организацията по отношение на качеството и запазване на постоянно качество във всички аспекти на
дейността. Удовлетворяване изискванията на потребителите и прилагането на мерки за непрекъснато усъвършенстване на логистичната дейност е предпоставка за пазарен просперитет на
фирмите.

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ
Л

1
1.1
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1
5.2

Същност и значение на качеството в логистичната дей4
ност
Същност на качеството като икономическа категория. Съвременни подходи и концепции в управление на качеството.
Основни понятия за качеството като обект на управление.
Особености при дефиниране на качество в областта на логистичните услуги.
Теоретични основи на управление на качеството
4
Класификация на видовете суровини и готови продукти
обект на логиситчната дейност.
Международно утвърдени класификации и кодиране на товарите – същност и икономическо значение.
Специфични особености на маркировката на товари и транспортни средства
Нормативна рамка за определяне на изискванията за качес2
твото и безопасността на товарите

Международно и национално законодателство, регламентиращо изисквания към товарите и транспортните средства
Подходи в нормативната рамка за осигуряване на изискванията за качеството.
2
Фактори свързани с управление на качеството
Специфични особености при доставката и съхранението на
суровини - обща характеристика.
Фактори за формиране и запазване на качеството на готовите продукти обект на експедиция и транспорт.
Специфични особености при съхранение и транспорт на
опасни товари и храни.
Международна, регионална и фирмена стандартизация. 2
Международни и европейски организации по стандартизация ISО, IEC, CEN, CENELEC. Основни категории и видове стандарти.
Фирмено управление на качеството.

СЗ

2

2

2

2

2

ЛУ

4

Основни методи на стандартизацията – специфични особености и приложение в логистичната дейност.
6
Подходи и методи за измерване и оценка на качеството 2
Видове методи за оценка на качеството – същност, правила
6.1.
за осъществяване
Изисквания и независим контрол за оценка на качеството в
6.2.
логистичната дейност.
Съвременни подходи на управление на качеството на
7
2
логистичната дейност
7.1. Принципи за управление на качеството.
7.2. Подходи за управление на качеството – процесен подход.
Подходът PDCA и неговата еволюция като концепция за
7.3.
управление.
8.
Стандартизация и системи за управление
Международни и регионални стандарти за системи за уп8.1.
равление
Видове системи за управление на качеството. Същност, ха8.2
рактерни особености, приложение.
Международна система от стандарти за управление на
9.
4
качеството.
Изисквания и основни елементи на модела в стандарта ISO
9. 1.
9001:2015 - системи за управление на качеството
Изисквания и основни елементи на стандарта ISO
9.2.
14000:2015 - системи за управление на околната среда.
Изисквания и основни елементи на стандарта ISO
9.3. 45000:2018 - системи за управление на здраве и безопасност при работа
Изисквания и основни елементи на стандарта ISO 28000 за
9.4.
системи за управление и сигурност на веригата на доставки.
10.
4
Управление на безопасността
Безопасност в логистичните операции – основни изисквания към инфраструктурата, транспортните средства, и обо10.1. рудването и стоките, обект на логиситчните операции. Видове и особености на основните понятия за безопасност и
глобална инициатива за безопасност на храни.
Видове системи за управление на безопасността. Същност,
10.2. характерни особености, приложение. Спецификация
НАССР, ISO 22000:2018; IFS, BRS, FSCC 22000 и др.
Изисквания и особености на добрите практики – (Добра
10.3.
производствена практика и Добра хигиенна практика)
11.
2
Интегрирани системи за управление на качеството.
Същност, особености, приложение и технология на изг11.1
раждане.
12.
2
Одит на системите за качество и безопасност
12.1 Същност, изисквания за одитиране – БДС EN ISO 19011
12.2 Видове одити, подготовка, провеждане, документиране.
Общо:
30
5.3.

2

2

4

4

2

2

30
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ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по ред

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Казуси, задачи
Тест с открити и закрити въпроси
Курсова работа по зададена тема
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Изпит (тест)
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

Брой

ИАЗ ч.

1
1
1
3

20
20
20
60

1
1
4

30
30
90
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