
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

 

за провеждане на курс, краткосрочна специализация по 

 

“Cloud Solutions for Business Users” 

(“Облачни“ решения за бизнес потребители”) 

 

 

продължителност на обучението – 100 часа, 

форма на обучението – дистанционно 
 

 

1. Целева група 

 Обучението е насочено към лица, чиито служебни задължения са свързани с 

управление на взаимоотношенията с клиенти, продажби и управление на продажби, 

развитие на бизнеса и др., които желаят да се възползват от предимствата на 

съвременните информационни и комуникационни технологии за подобряване на 

резултатите от своята дейност. 

  

2. Необходими знания и умения 

Необходимо е курсистите да притежават знания и умения или в областта на 

използване на ИКТ в бизнеса или знания и умения в областта на продажбите и 

маркетинга или и в двете области. 

По време на курса на обучение ще се обогатят знанията и в двете области и ще бъдат 

придобити практически умения за прилагане на знанията чрез използване на 

Salesforce.com и други уеб приложения.  

 

3. Цели на обучението 

 Целта на обучението в следдипломна квалификация „Cloud Solutions for Business 

Users (“Облачни“ решения за бизнес потребители“) е да запознае курсистите със 

съвременни интернет базирани средства за автоматизиране на процеса на продажби и 

да изгради трайни практически умения за ползване на Salesforce.com и други бизнес 

приложения базирани в „облака“ (SaaS – software as a service) с цел увеличаване на 

продажбите и повишаване на печалбата при минимизиране на разходите. 

 

4. Методология за провеждане на обучението. 

Курсът се предлага в смесена форма на обучение и включва: 

 присъствие на лекции в класна стая 

 лекции и учебни материали (видео и текст) дистанционно (видео конференции, 

уебинари, видео онлайн и офлайн) 

 семинарни занятия в мрежата (уебинари, чат, ползване на Salesforce.com и други 



уеб приложения) 

 самостоятелна работа с Salesforce.com и други уеб приложения 

 решаване на практически задачи с използване на Salesforce.com и други уеб 

приложения 

 

5. Провеждане на занятията 

Лекциите (присъствени и отдалечени) се провеждат във фиксирани часове, както и 

част от семинарите; останалата учебна дейност се извършва в удобно за курсистите 

време през интернет, със съдействието на екипа от преподаватели. 

 

6. Тематичен план 
 

№ ТЕМА Лекции Упражнения Самост. 

работа 

1.  Въведение в управлението на взаимоотношенията с 

клиенти (CRM) 
3 6 6 

2.  Въведение в процеса на продажба (Miller Heiman) 3 6 6 

3.  Въведение в Salesforce.com 3 6 6 

4.  Управление на контакти (физически лица) и фирми 

(юридически лица) 
2 4 4 

5.  Управление на потенциални клиенти и потенциални 

сделки 
3 6 6 

6.  Прогнозиране на продажби и приходи 3 6 6 

7.  Справки, отчети и проследяване на продажбените 

дейности 
3 6 6 

 ОБЩО: 20 40 40 

 

 

7. Преподавателски екип: 

 доц. д-р Камен Спасов  

 Levent Korkmaz (CRM Consultant) 

 Яна Костадинова (CRM Consultant) 

 Васил Алексиев (CRM Trainer) 

 

 8. Дидактически материали 

Книги на Miller Heiman и Paul Greenberg, материали от Salesforce.com, видео 

материали, достъп до Salesforce.com и др. 

 

9.  Професионални компетенции 

След завършването на курса „Cloud Solutions for Business Users (“Облачни“ решения 

за бизнес потребители”) участниците ще имат следните професионални компетенции: 

 Усвоени основни понятия за управление на взаимоотношенията с клиенти 

(CRM) 

 Усвоени основни знания за технология на продажбите (Miller Heiman) 

 Усвоени основни знания за функционалните възможности на Salesforce.com 

 Затвърдени умения за работа със Salesforce.com и прилагането им за повишаване 

на продажбите 



 

10. Професионална реализация 

Завършилите курса „Cloud Solutions for Business Users (“Облачни“ решения за 

бизнес потребители“) ще могат да се реализират като специалисти по управление на 

взаимоотношенията с клиенти, успешни търговци и ръководители на търговски отдели 

с практически умения в използване на Salesforce.com в своята работа. Придобитите 

знания и умения са приложими и лесно преносими и за други CRM системи. 

 

 

 

 


