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Приета от ФС (протокол №  9/23.04.2020 г.) УТВЪРЖДАВАМ: 

Приета от КС (протокол № 10/18.02.2020 г.) Декан: 

  (доц. д-р Д. Златева) 

 

              

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, 

КВАЛИМЕТРИЯ”; 

ЗА СПЕЦ: „Стокознание и митническа дейност“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 3;  СЕМЕСТЪР: 5;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна  45 ч. 

КРЕДИТИ: 8 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО (часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

• ЛЕКЦИИ 

• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия) 

 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

15 

 

 

195 

 

 

2 

1 

 

 

- 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Дисциплината „СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ, КВАЛИМЕТРИЯ“ има за цел да за-

познае студентите с основните въпроси на науката и практиката в областта на стандартиза-

цията, метрологията и квалиметрията. 

Студентите получават знания за международната, регионалната, националната и фир-

мена стандартизация, за функциите, принципите, формите и методите на стандартизацията, 

за основните категории и видове стандарти, техният статут и приложение при създаването, 

контрола и управлението на качеството на стоките. В областта на метрологията студентите 

се запознават с въпросите за същността на метрологичната дейност, точността на измерва-

нията, системите на единиците на измерване и особеностите на законодателната и приложна-

та метрология. Студентите получават знания и в областта на квалиметрията, която ги запоз-

нава със същността, значението и методологията за количествена оценка на качеството на 

потребителските стоки. 

Чрез практически занятия студентите придобиват умения за: установяване на катего-

риите и видовете стандартизационни документи, тяхното използване като важен информацио-

нен източник за идентификация, установяване и управление на качеството на стоките; прило-

жение на основните методи на стандартизацията за създаване на ефективно производство и 

оптимално качество на стоките; метрологично осигуряване на производствената и търговска-

та дейност на фирмите; количествен контрол на точността на измерванията; квалиметрична 

оценка на иновациите на асортимента и качеството на стоките на конкурентни пазари. 

Придобитите знания и умения ще дадат възможност за организиране на ефективна 

фирмена дейност, за преодоляване на техническите пречки в международния обмен на стоките, 

за постигане на конкурентоспособност. 

 

 

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 СЗ ЛУ 

Тема 1. Същност на стандартизацията 3 2  

1.1 
Същност и съдържание на стандартизацията. Обект, 

област и равнище на стандартизацията. 
   

1.2 Основни функции, принципи и задачи.    

1.3 Историческо развитие на стандартизацията.    

1.4 Правни основи на стандартизацията.    

Тема 2. Международна, регионална и чуждестранна 

стандартизация. 
3 2  

2.1 Международна стандартизация. Международна органи-

зация по стандартизация (ISО). Международна електро-

техническа комисия (IEC). 

   

2.2 Регионална стандартизация. Регионални и европейски 

организации по стандартизация (CEN, CENELEC, EOK, 

EOKK, IKE, FAO). 

   

2.3 Международни и регионални организации по метроло-

гия. 
   

2.4 Стандартизация в чужди страни.    

Тема 3. Национална стандартизация 3 2  

3.1 Органи по стандартизация в България. Основни задачи    
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на националния орган по стандартизация. 

3.2 Технически комитети - функции, задачи, видове    

3.3 
Фирмена стандартизация - обект, органи, функции, 

организация. 
   

Тема 4. Изработване и оформяне на стандартите 2 1  

4.1 

Ред за изработване и утвърждаване на Българските дър-

жавни 

стандарти. Правила за оформяне на БДС. 

   

4.2 
Въвеждане на европейските и международни стандарти 

в БДС. 
   

4.3 Категории и видове стандарти – същност, класификация.    

Тема 5. Форми на стандартизацията 1   

5.1 
Комплексна стандартизация. Обект, елементи на систе-

мата за комплексна стандартизация. Основни принципи. 
   

5.2 
Изпреварваща и перспективна стандартизация. Същност 

и характерни признаци. 
   

Тема 6. Методически основи на стандартизацията. 4 2  

6.1 Система от предпочитани числа. Редици от предпочита-

ни числа. 
   

6.2 Математичен метод на Ренар - основни свойства и при-

ложение. Параметричен ред - същност, градация, диапа-

зон и приложение на параметричния ред. 

   

6.3 Основни методи на стандартизацията. Унификация - 

същност, видове, показатели за равнище на унификация. 
   

6.4 Взаимозаменяемост и агрегатиране - същност, значение, 

приложение. Типизация и симплификация. 
   

Тема 7. Стандартизация на качеството на стоките. 4 2  

7.1 

Стандартизация на показателите на качеството на про-

дукцията. Показатели за технологичност - същност и ха-

рактеристика. 

   

7.2 

Стандартизация на естетичните показатели на качество-

то. Характеристика на естетическите показатели за ин-

формационна изразителност на формата, рационалност 

на формата, съвършенство за производственото изпъл-

нение и стоков вид. 

   

7.3 

Стандартизация на ергономичните показатели. Същност 

и значение за оценка на качеството. Характеристика на 

ергономичните показатели. 

   

7.4 

Стандартизация на надеждността на продукцията - същ-

ност и показатели. Ремонтопригодност и съхраняемост 

на изделията. Дълготрайност на изделията. Гаранционен 

срок - същност и видове. 

   

Тема 8. Стандартизация на процеса на управление и осигу-

ряване качеството на продукцията 
2 1  

8.1 
Международни стандарти за системи за управление на 

качеството и безопасността на продукцията. 
   

8.2 

Стандартизация и кодиране на информацията за стоките 

и 

опаковките. 
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8.3 
Стандарти за управление на околната среда. Стандарти в 

областта на сертификацията. 
   

Тема 9. Основи на метрологията 3 1  

9.1 

Метрология - същност, задачи, основни понятия. Основ-

ни 

задачи на теоретичната и приложната метрология. 

   

9.2 

Законодателна метрология. Държавна система за осигу-

ряване единство на измерванията. Метрологична служба 

на България. Държавен метрологичен надзор. 

   

9.3 

Метрологично осигуряване. Правна уредба на метроло-

гичното осигуряване. Международно сътрудничество в 

областта на метрологията. 

   

Тема 10. Метрология на стоките и услугите. 2 1  

10.1 

Основни понятия. Физична величина и единица за фи-

зични величини. Система от физични величини и техни-

те единици. Измерване и видове измервания. Междуна-

родна система (СИ). 

   

10.2 

Средство за измерване – видове. Еталони – класифика-

ция. 

Точност на измерванията и видове грешки при измерва-

нията. Неопределеност на резултата от измерването. 

   

10.3 Калибровка и проверка на средствата за измерване.    

Тема 11. Основи на квалиметрията 3 1  

11.1 
Същност на квалиметрията - определение, същност, раз-

витие. Области на приложение. 
   

11.2 Основни задачи и принципи на квалиметрията.    

11.3 

Обща комплексна оценка на качеството на продукцията 

- същност, цел и предпоставки. Алгоритъм за обща 

оценка на качеството. Приложение на квалиметричните 

оценки. 

   

 Общо: 30 15  

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

 

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Казуси 3 35 

1.2. Курсова работа 1 40 

1.3. Контролни задачи 1 30 

Общо за семестриален контрол: 5 105 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 90 

 Общо за сесиен контрол: 1 90 

 Общо за всички форми на контрол: 6 195 
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