
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бизнес предприемачество 

Код: BBA 42 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа; СУ -  2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова (СФ), е-mail: lgalabova@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина  

за студентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет, образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината - студентите да изучат и да 
могат да познават и прилагат функциите, подходите, методите и стратегиите при управлението 
на МСП като предпоставка за развитие на предприемачеството и предприемачите, държавната 
политика в областта на МСП; същност на предприемачеството, предприемаческите стратегии, 
особеностите на предприемаческото управление. Знанията и уменията по “Бизнес 
предприемачество” създават предпоставки за многостранна реализация на бъдещите 
специалисти в създаването, развитието и управлението на малки и средни предприятия.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Същност, роля и значение на малкия 

бизнес; характеристика и предимства на малкия бизнес; държавна рамка и институционална 

подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес; насърчаване и подкрепа на 

малкия и средния бизнес чрез законодателството; политика по отношение нa финансирането; 

осигуряване на информация и консултации; политика за повишаване конкурентоспособността 

на МСП; организации в подкрепа на МСП; същност на моделите за растеж на фирмата; същност 

на предприемачеството и предприемачите; видове предприемачество и предприемачи; качества 

на предприемача; фактори, спомагащи за вземане на предприемаческо решение; 

предприемаческа въртележка; предприемачески модел; предприемачески стратегии; 

Предприемачески прозорци – дефиниране и видове; инструментариум за предприемаческото 

управление (компенсаторно управление) – видове, характеристика; ключове за успешно 

предприемаческо управление; създаване и осигуряване на малката фирма. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Бизнес икономика, Oснови на управлението, Oснови на маркетинга, 

Стратегическо управление, Иновационен мениджмънт. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на аудиовизуална техника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра, като оценката се 

формира чрез тест със затворени и отворени въпроси.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Годишен доклад за състоянието и развитието на 

МСП в България, МИЕТ, С., 2010; 2. Druker P., Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row 

Publ., 1985; 3. Закон за МСП; 4. Коев Й., Малък бизнес 2003: проблеми и решения, 

ИК”СТЕНО”, В., 2003; 5. Коев Й., Основи на предприемачеството, ИК”СТЕНО”, В., 2003; 6. 

Тодоров К., Основи на дребния бизнес, С., Тракия, 2000; 7. ЕС, Европейска харта за малките 

предприятия, 2004; 8. Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП 2007 – 2013. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на конкурентоспособността 

на бизнес организациите 

Код: BВА43 Семестър:7 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения 

Часове на седмица: 

Л – 2 часа; СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР:  

Проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев (СФ),  тел.: 965-2994, mvelev@tu-sofia.bg  

Технически университет – София; 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПЛАН:   Задължителна управленска 

дисциплина за студентите по специалност ”Стопанско управление” на Стопански факултет на 

ТУ-София за образователно – квалификационна степен “бакалавър” от професионално 

направление “Администрация и управление”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта и задачите по учебната дисциплина е 

студентите да задълбочат познанията и практическите си умения за системен и комплексен 

анализ при взимане на управленски бизнес решения  по управление на конкурентоспособността 

на бизнес организациите.     

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми на лекционния курс са: 1.Същност на 

управлението на конкурентоспособността на бизнес организациите; 2.Фактори за повишаване, 

индикатори и оценка за конкурентоспособността на бизнес организациите; 3.Анализ на 

конкурентоспособността. Стратегия за нейното повишаване в БО; 4.Планиране, организиране, 

ръководене и контролиране на дейността по повишаване конкурентоспособността на БО. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими основни познания по “Икономика на предприятието”, “Бизнес 

икономика”, “Фирмен  мениджмънт”, “ Управление на маркетинга”.   

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите, изнасяни с помощта на нагледни материали. 

Семинарни упражнения се осъществяват чрез решаване на казуси, дискусии и подготовка на 

реферати по изучаваната тематика.   

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка, два броя контролни през 

семестъра и оформяне на крайните оценки.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:   1. Велев М., Оценка и анализ на фирмената 

конкурентоспособност, С., 2004; 2. Фентън Дж., “Как се продава срещу конкуренцията”, 

С.,1992; 3. Макфорън Д., “Конкурентоспособност на фирмата в пазарни условия (как да 

завладеем пазара)”, С., 1991; 4. Макфорън Д., “Продажбите и умението да се продава”, С., 1992; 

5. Паркинсън С., Рустомджи М., “Как да преуспеем в бизнеса”, С., 1992; 6. Малинов М., 

“Смесени предприятия (JV)”, Миелком, С., 1995; 7. Маринов Г., М.Велев, О.Гераскова, 

“Икономика на предприемаческата дейност”, БЦ”Информа интелект”, С., 2001. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

ЛЕКТОР:  

Доц.д-р инж. Ина Николова-Яан (СФ), тел.: 9652760, e-mail: jahn_ina@tu-sofia.bg 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна дисциплина за 

редовни студенти по специалност “Стопанско управление” на Стопанския факултет на ТУ - 

София за образователно-квалификационната степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е да запознае студентите със 

съвременните концепции, методите и средствата за управление на качеството на продукти, 

процеси, персонал и среда. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Студентите се запознават с основните понятия и 

характеристики на качеството, със съвременните виждания за управлението му и стратегията за 

тотално качество TQM. Разглеждат се методите и организацията на контрола на продуктите и 

процесите, статистическия контрол, както и основните методи и инструменти за анализ и 

управление на качеството. Представени са икономически и юридически аспекти на качеството. 

Разглеждат се съвременни средства и системи за компютърно управление на качеството CAQ. 

Специално внимание е отделено на нормативните и юридическите аспекти на качеството в 

светлината на Европейските директиви и стандартите от групата EN ISO 9000 за изграждане и 

сертифициране на системи по качеството, за защита на околната среда и безопасни условия за 

труд, както и за сертифициране на продукти. Представя се националната система за надзор на 

пазара. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Икономика, Мениджмънт Маркетинг, 

Математическа статистика. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции изнасяни с помощта на бимер и слайдове. Лабораторни 

упражнения, разработване на казуси и самостоятелни задачи. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ:  Писмен изпит  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Николова, И. Управление на качеството, Кинг, 

2009; 2. Лазаров, И., Мениджмънт на качеството. ТУ - София - TUV Academie - Rheinland. 

София, 2001.; 3. Дюкенджиев, Г., Р. Йорданов, Контрол и управление на качеството, Софттрейд, 

София, 2006. ; 4. Яръмов, К., Системи за управление на качеството ТУ - София - TUV Academie 

- Rheinland. София, 2001.  

5. Сандалски Б., О.Николов, И.Николова, Развитие и европейски подходи в стандартизацията и 

свързаните с нея дейности, СОФТТРЕЙД, София, 1998.  5. Pfeifer, T., Qualitaetsmanagement, 3 

Аuflage. Karl Hanser Verlag, Munhen Wien, 2000.   

6. Ivanchevich, J.,P. Lorezi, S Skinner with Philip Crosbi. Management Quality and Competitiveness. 

IRWIN, Burr Ridge, Illinois u.a.,1994.  ; 7. Dale Barrie G. Managing Quality. Prentice Hall, N.Y., 

1994. ;8. Juran, J. M., F. M. Gryna. Quality Planing and Analysis. McGraw-Hill, N. Y., 1993. 

 

Наименование на  учебната дисциплина:  

Управление на качеството 

Код: BBA 44 

 

Семестър: 7 

 

Вид на обучението:  

Лекции , семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л-2 часа, СУ - 2 часа 

Брой кредити: 4 

mailto:jahn_ina@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Екоуправление 

Код: BBA45  Семестър: 7  

Вид на обучението: 

Лекции , семинарни  упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, CУ – 2 часа   

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р инж. Иван Даков (СФ), тел.: 965-3913,e-mail: idakov@tu-sofia.bg,  

Гл.ас д-р Балин Балинов (СФ), тел:  965-34-35;e-mail: bbalinov@tu-sofia.bg, 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Екоуправление е задължителен 

фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност „Стопанско 

управление” на Стопански факултет, ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина Екоуправление е 

студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, функциите и процесите на управление 

по опазване на околната среда, както и методите за анализ разходи ползи при избора на 

екологични проекти и в съответствие със своите потребности да придобиват нови знания и 

възможности в тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху въпросите на 

опазване на околната среда и устойчивото развитие, запознавайки ги с икономическите 

принципи и инструменти на въздействие върху процесите на опазване на водите, почвата, 

атмосферата  в условията на хармонизация на страната с принципите, директивите и подходите 

прилагани от Европейския  съюз в  политиката по управление и въздействие върху околната 

среда. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Микроикономика, Макроикономика, Икономика на публичния сектор, 

Основи на управлението 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

прожектор. В упражнения се предвижда работа със софтуерни продукти за онагледяване на 

методите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 60% 

(защита на реферат, презентация и оценка от работа през семестъра-0,40%. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Гарднър,Г.,и колектив,(2015), Справяне със скритите 

заплахи за устойчивото развитие,Състоянието на планетата 2015 год.доклад за напредъка на устойчивото 

развитие,изд.Книжен тигър,С.2015; 2.Hanley,N.,Shoren,J.,White,B.,(2013) Introduction: Economics for the 

Environment, OXFORD, second edition, University Press; 3.Състоянието на планетата (2014).Управление за 

устойчиво развитие. изд.Книжен тигър, С.2014,ISBN 978-954-429-024-5;4. ДИМОВ Н., Околната среда от 

енвиронментализма до свободата, изд.къща МАК, София, 2012, ISBN978-8585-30-9; 5.Състоянието на 

планетата  2012, Институт Уърлдуоч, изд.Книжен.Тигър, София, 2012, ISBN 978-954-429-016-0; 

6.Състоянието на планетата 2013. Все още ли е възможно устойчивото развитие?  ISBN 978-954-429-018-

4; 7.ДАНЧЕВ, А., ПАВЛОВА В., Икономика на природоползването, НБУ-ЦДО,1997, ISBN 954-535-098-9 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Регионална икономика 

Код: BBA46.1  Семестър:7 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни  упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа,СУ – 2 часa 

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Йорданка  Ангелова (СФ), тел.: 965-2520 , e-mail: jsa@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студентите 

по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: В края на обучението, от студента се очаква да 

може да: използва терминологията в областта на регионалната икономика; да познава методите 

и подходите за анализ на територията; може да разработва стратегии, програми и планове за 

развитие на територията; може да взема аргументирани управленски решения; да прилага 

методите за регионален анализ, да прави анализ на регионалнатa ефективност и др. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни изучавани теми: Регионална икономика; 

Методи за регионален анализ; Моделиране на икономическите и социалните процеси; 

Регионална ефективност и възможности за повишаването й; Регионални стратегии, планове и 

програми; Място и роля на компютърните технологии в регионалното развитиеи др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базови знания в областта на макро и микроикономика, публични финанси 

и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на презентцаии, мултимедийни 

ресурси, ръководства и др., и семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: В края на семестъра се провежда изпит. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Стоенчева Цв. Регионална икономика, изд. 

Стопанство, УНСС, С. 2006г.; Стоенчева Цв. Регионална икономика и политика, изд. 

Стопанство, УНСС, С. 2010г.; Генешки М. , Регионална икономика, Изд. Тракия, 2003г.; 

Конакчиев Д., Регионална икономика, 1 и 2 част 2005г.; Георгиев, Л., Регионална икономика, 

Изд.НБУ, 2012 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р. Димитър Дончев (СФ), тел.: 9653537, e-mail: ddonchev@tu-sofia.bg, 

Технически университет–София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студентите 

по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението е студентите да се запознаят с 

методите за анализ и управление на разходите с цел постоянно да разкриват възможности за 

тяхното снижение. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Разглеждат се теми, изясняващи 

макроикономическия подход към управлението на разходите, класификацията на разходите, 

бюджетния подход при управлението на разходите, управлението на разходите по центрове на 

образуване, управлението на разходите и ценообразуването. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Бизнес икономика, Основи на мениджмънта и 

Счетоводство. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на  нагледни материали – 

слайдове, табла и др. и  семинарни упражнения. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: изпит в края на семестъра 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Дойл Д., Контрол и управление на разходите, Б., 

Делфин прес, 2000; 2.Трифонов Т., Счетоводен анализ по съкратена себестойност, Сиела, 2000;  

3.  Трифонов Т., Счетоводна оптимизация на активи и пасиви, Сиела, 2003. 

  

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на разходите 

Код: ВВА46.2 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни  упражнения 

Часове на седмица: 

Л - 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

mailto:ddonchev@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управленско счетоводство  

Код: BBA46.3  Семестър:7  

Вид на обучението: 

Лекции , семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа, СУ – 2 часа  

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. Маргарита Фурнаджиева (СФ), тел.: 029653733, e-mail: margaf@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема дисциплина за 

студентите по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет (СФ) на Технически 

Университет – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Главната цел на дисциплината  е да даде на 

студентите от бакалавърска степен знания по въпроси, свързани със съвременния 

вътрешнофирмен счетоводен анализ, осигуряващ информационното обосноваване на 

управленските решения. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал дава насоки за използване на 

счетоводните категории в управлението на фирмата, в ценообразуването, както и за 

контролиране на разходите и ефективното отчитане на резултатите. Включени са въпроси, 

свързани с изследване динамиката на приходите и разходите и счетоводния анализ на тяхното 

съпоставяне, счетоводния подход към алгоритъма за решаването на оптимизационни задачи и 

др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по пазарна икономика, икономика на предприятието, 

счетоводство, финанси и др 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на  визуални средства (слайдове, 

медиен проектор). Провеждат се семинарни упражнения, с използване на сборник задачи по 

дисциплината. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, включващ теоретични въпроси 

(тестове) и задачи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: :  1. Трифонов Т. Управленско счетоводство, 

издателска къща “Сиела”, С., 1998 г.; 2. Трифонов Т. Счетоводна оптимизация на активите и 

пасивите, изд. Тракия, 2003 г.;3. Аверкович Е. Управленско счетоводство, изд. Фабер, Велико 

Търново, 2010; 4. Фурнаджиева М. Счетоводство на предприятието-приложен курс, изд. 

Софтрейд, С. 2011;3. Дурин С. и Д. Дурина Счетоводство на предприятието, изд. ФорКом, 

2012.; 3. Проф. И. Душанов и проф. М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, изд. 

Счетоводна къща ЕООД при съюза на счетоводителите в България, 2010; Фурнаджиева М. 

Сборник задачи по счетоводство, изд. къща “Сиела”, С. 2002 г. и други. 

 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Анализ и диагностика на стопанската 

дейност 

Код: ВВА48 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни  упражнения 

Часове на седмица: 

Л - 3 часа, СУ – 3 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р. Йорданка Ангелова (СФ), тел.: 965 2520, e-mail:  jsa@abv.bg 

Технически университет–София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Задължителна дисциплина за 

студентите по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за 

образователно-квалификационна степен “бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на обучението е студентите да получат 

знания за извършване на аналитични дейности и използване на получените резултати в 

управлението на бизнес организациите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Основни теми: Разглеждат се теми, представящи 

същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се 

направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и 

рентабилността. Отделено е място на диагностичния и функционално-стойностния анализ. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са знания по Икономика, Основи на мениджмънта, 

Инженеринг, Маркетинг, Счетоводство и Статистика  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции, изнасяни с помощта на  нагледни материали – 

слайдове, табла и др. Лабораторни упражнения изпълнявани по Ръководство и Курсова работа с 

описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: писмен изпит в края на семестъра. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:  български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Дончев Д., Анализ на стопанската дейност, С., 

Софттрейд, 2004; 2. Дончев Д., Й.Ангелова, Ръководство за упражнения по АСД, С., Софттрейд, 

2005. 3. Дончев, Д., Финансов анализ, С., Софтрейд, 2009 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Бизнес планиране 

Код: BBA 49 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения, 

Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л - 3 часа;  СУ -  3 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР:   

Доц. д-р Лидия Гълъбова (СФ), е-mail: lgalabova@tu-sofia.bg, 

Технически университет-София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина  

за студенти от специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет, образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Цел на дисциплината – студентите да изучат и да 

могат да използват стратегиите,  принципите, методите и средствата на планирането в 

съответствие с потребностите, като разширяват и придобиват нови знания и възможности в тази 

научна област. За целта те ще познават понятийния апарат на бизнес планирането;  ще могат да 

определят основните понятия, да анализират околната среда,  да избират, разработвт и прилагат 

стратегии, да планират дейността на малки, средни и големи организации, да разработват бизнес 

планове да печелят проекти по програми на ЕС. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Дефиниране на планирането; 

организационни структури в планирането; функции и структура на звената за планиране; 

принципи на планиране; приложение на системния подход в планирането; 

развитие на фирменото планиране; организация на планирането; разпределяне на 

компетенциите в плановата дейност; същност и структура на стратегическото планиране; процес 

на разработване на стратегия; определяне на мисията на фирмата; анализ и прогноза на средата 

на фирмата; определяне на целите на фирмата; политика, процедури, правила; методи за 

стратегически анализ; мрежово планиране; видове и съдържание на функционалните планове; 

бизнес планиране – основни раздели; тактическо планиране - съдържание и структура на 

тактическия план. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Бизнес икономика, основи на управлението, основи на маркетинга, 

стратегическо управление, иновационен мениджмънт, предприемачество. 

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ Лекции с използване на аудиовизуална техника. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит в края на семестъра, като оценката се 

формира чрез тест със затворени и отворени въпроси.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Найденов Н., Прогнозиране и планиране, УНСС, УИ 

”Стопанство”, С., 2002; 2. Геров А., Фирмено планиране, АNG, С., 1999; 3. Каменов Д., Бизнес 

планиране, ИИОМ”ОКОМ”, С., 2002; 4. Каменов Д., Фирмено планиране, прогнозиране и 

контролиране, ИИОМ”ОКОМ”,С., 1999; . 5. Ильин А., Планирование на предприятии, ч.1, ч.2, 

Минск, 2000 г.; 6. Каменов Д., Бизнес планиране, С., 2002; 7. Коларов Н., Инвестиционен бизнес 

план, Везни, С., 1992; 8. Манов В., Планиране и прогнозиране, УНСС, УИ ”Стопанство”, С., 

2001; 9. Маринова Е., Маркетингов план, Princeps, В., 1996; 9. Паунов М., Стратегии на бизнеса, 

СД “Дино-ИМ”, С., 1995; 10. Porter M., Competitive Strategy, Techniques or Analysing Industries 

and Competitions, Free Press, New York, 1991. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Системи за управленски контрол  

Код: BBA50  Семестър: 8  

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, СУ - 2 часа 

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Мина Даскалова (СФ), тел.: 965 2926 , e-mail: minadaskalova@tu-sofia 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

студентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, ТУ-София, 

образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплина “Системи за управленски контрол” има 

за цел да даде знания, на студентите, за теоретичните основи на системите за управленски 

контрол, също както и практически умения за решаване на конкретни въпроси свързани с тях.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изясняват се същността на контрола като функция на 

управлението и управленския контрол като съвременен подход в управлението на стопанските 

организации. Разгледани са структурата на системите за управленски контрол и управленският 

контрол по видовете центрове на отговорност. Подробно се изяснява проблематиката на 

стратегическия управленски контрол, като са разгледани системи за стратегически контрол, 

основаващи се на използването на Balanced Scorecard, както и на други инструменти. Разгледани 

са същността и приложението на вътрешния одит, като основен компонент на вътрешения 

контрол, прилаган в стопанската оргнаизация. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основни познания в областта на «Основи на стопанското управление», 

«Бизнес икономика», «Стратегическо управление», «Финанси”, «Управление на качеството». 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на преносим компютър и 

мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, най-

съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. На семинарните упражнения 

студентите активно участват в обсъждането на конкретната темат и решаването на поставените 

казуси, тестове и задачи. Определят се индивидуални задачи на студентите, за които те се 

подготвят и представят по време на упражненията. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка – две контролни (80%) и 

сумарна оценка от семинарните упражнения през семестъра (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Даскалова, М., Управленският контрол – фактор за 

стратегическо развитие на организацията, Софттрейд, 2015,С; Симеонов, О., М. Ламбовска, 

Системи за управленски контрол, Габрово,Екс-Прес, 2011; Стоянов,Е.,Системи за управленски 

контрол : сборник с въпроси за дискусии и тестови задачи с много отговори, Бургас : Libra 

Scorp, 2010; Илиев, Г., Управленско счетоводство, Свищов , Акад. изд. "Ценов", 2012;  Павлова, 

М., Управленско счетоводство : оценка и анализ на дейността, В. Търново : ЛБМ Инвест, 2010; 

Каплан, Р., Д. Нортан, Балансирана система от показатели за ефективност, Класика и Стил, 

2010г., София;  



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Експертни методи в управлението 

Код: BBA 51.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа; СУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р инж. Гергана Христова (СФ), тел.: 965-2259, e-mail: hristova_g@tu-sofia.bg , 

Технически университет–София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема дисциплина за студентите 

от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, ТУ – София за образователно-

квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Експертни методи в 

управлението” има за цел да даде на студентите от бакалавърската образователно-

квалификационна степен знания за експертните методи и тяхното приложение за управление на 

стопанската дейност. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание включва въпросите за избора на 

експерти и създаването на експертни групи, същността и приложението на различни експертни 

методи за индивидуална и групова оценка. Акцентира се върху метода за комплексна оценка 

чрез съизмерване на количествени и качествени характеристики, който обобщава предимства на 

двоичните сравнения и ранжирането. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват се знанията получени от икономико-управленските дисциплини 

на учебния план. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичен материал и събеседване със 

студентите по задавани от тях въпроси, както и използване на примери от мениджърската 

практиката на бизнесорганизациите. Лекциите се онагледяват чрез използването на слайдове. В 

семинарните упражнения се провежда събеседване въз основа на учебни тестове и прилагане на 

ексепертните методи за различни практически случаи. 

МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ: Текуща оценка. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Бешелев, С. Д., Гурвич, Ф. Г., Математико-

статистические методы экспертных оценок, изд. Статистика, М., 1980; 2. Ганчев, П. А., Метод за 

комплексна оценка чрез съизмерване на количествени и качествени характеристики, научно-

технически сборник Технология на машиностроенето, ЦМИ, С., 1978; 3. Ганчев, П., Ангелов, Е., 

Експертен подход при вземане на решения по слабоструктурирани алтернативни проблеми, V-та 

национална школа на МНРС, к.к-с Албена, 5-9 октомври 1987; 4. Ганчев, П., Експертни решения 

за технологични инвестиции, VІ-та международна научно-техническа конференция по 

напредничави производствени операции – АМО, Вн., 21-23 юни 2001; 5. Йонов, К. Д., Ванев, Б. 

И., Експертни оценки, изд. Техника, С., 1977. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Прогнозиране в управлението 

Код: ВВА51.2 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р инж. Огнян Андреев (СФ), тел.: 965 2672, e-mail: oandre@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема учебна дисциплина за сту-

дентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, ТУ-София, 

образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина "Прогнозиране в 

управлението" има за цел да запознае студентите с по-важните съвременни концепции и методи, 

използвани при анализа и разработката на прогнози в управлението. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: "Прогнозиране в управлението" е избираема дисципли-

на от бакалавърската степен на специалност "Стопанско управление". Разглеждат се въпроси, 

свързани с основните принципи и подходи при прогнозирането, етапите на процеса на 

прогнозиране, методите и техниките, използвани за прогнозиране в управлението и др. под. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Основи на управлението, Бизнес икономика, Стратегическо управление, 

Основи на маркетинга и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мултимедиен 

прожектор. Разработване на казус и защита в края на семестъра. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в средата и края на семестъра – 

60%; разработка на казуса – 20%; работа на студентите през семестъра – 20 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Makridikis, S., S. C. Wheelwright, V. E. McGee, 

Forecasting: Methods and Applications, John Wiley & Sons, New York, 2012; 2. Willis, R. J., 

Computer Models for Business Decisions, John Willey & Sons, New York, 2014; 3. Brenan, M. J., T. 

M. Caroll, Quantitative Economics & Econometrics, South-Western Publishing Co, 2010; 4. Maness, 

T. S., J. W. Henderson, Financial Analysis & Forecasting – A software system, Prentice Hall, New 

York, 1992; 5. Philip E. Tetlock, P & Gardner D., Superforecasting: The Art and Science of Prediction, 

2015; 6. Hyndman, R. & Athanasopoulos G., Forecasting: principles and practice, 2013. 

  

mailto:oandre@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Интернет услуги и приложения 

Код: BBA 51.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции, Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Орлин Маринов (СФ) ), тел.: +359 2 32 43 , e-mail:o.marinov@tu-sofia.bg 

Технически университет–София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Интернет услуги и приложения е 

избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Стопанско Управление” 

на Стопански Факултет при ТУ-София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:  Целта на учебната дисциплина e студентите да 

изучат организацията, функционирането и приложенията за ефективно използване на 

глобалната компютърна мрежа Интернет. Специално внимание е отделено на World Wide Web 

технологията и средствата за индексиране, търсене защита и извеждане на конкретна 

информация.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Интернет услуги и приложения" е 

избираема дисциплина за студентите от специалност "Стопанско Управление". Разглеждат се 

въпроси, свързани със същността и основните задачи на СУ като в края на курса студентът ще 

познава понятийния апарат, организацията и функционирането на глобалната компютърна 

мрежа Интернет. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  

Лекциите се провеждат с помощта на бимер и шрайбпроектор, чрез които на екран се 

проектират структурата на лекцията, най-съществени определения, таблици и др. В 

упражненията студентите предварително изучават теоретичната част. Всяко упражнение 

завършва със самостоятелна задача за контрол.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка. Оценката се формира на база 

получени точки от: контролна работа  и изпълнението на студентските задължения през 

семестъра. На контролната работа се задават три отворени въпроса, всеки от които носи най-

много 10 точки или общо 30 точки. С максимум 15 точки може да бъде и преценката за 

изпълнението на студентските задължения през семестъра.  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Microsoft Windows XP Professional. Стъпка по 

стъпка, СофтПрес, София, 2002. 2.Стийв Сегмън, Microsoft Office XP за Windows, Инфодар 

ЕООД, С., 2002. 3.Цанкова, Р., Сн. Георгиева, Информатика за Публична администрация, ТУ-

София, 2005. 4.Corbitt T., Information Technology and its Applications, 2nd edition, Longman 

Scientific& Technical, 1994. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Креативни методи в научните 

изследвания  

Код: ВВА 51.4  Семестър: 8  

Вид на обучението: 

Лекции, семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа  

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н. Кирил Ангелов (СФ),, тел.: 9653531, e-mail: ang@tu-sofia.bg 

 Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: свободно избираема 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Курсът формира креативно мислене на мениджъри, 

технолози, конструктори и други. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Обучението включва: креативни методи за генериране 

на оригинални решения; методи за формиране на позитивна самооценка, стресоустойчивост и 

програмиране за успех. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Мотивация за креативно развитие 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Теория: концептуално, графично и аналитично обучение. 

Упражнения: индивидуална и групова настройка и търсене на решение. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Точкова система. Оценява се присъствие на 

занятия, проект и концепция. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  

1.  Ламбаджиев Г. Евристики и психотехники, Хомо институт, С., 2012. 

2.  Ламбаджиев Г. Функционалност и установка, Хомо институт, С., 2012. 

 

 


