
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на дисциплината: 

Управление на стопанската 

организация 

Код: PBA 01 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа и СУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 

 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Гергана Христова (СФ), тел.: 965 22 59, email: hristova_g@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София  

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

редовни и задочни студенти от специалност “Стопанско управление” на Стопански Факултет, 

ТУ – София за изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Основи на стопанското 

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

квалификационна степен по стопанско управление базови знания в областта на управлението 

на бизнес организации. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху въпросите за 

същността на бизнес организациите и тяхната вътрешна и външна среда. Разглежда се 

развитието на управленската теория и интегрирането на класическите управленски идеи в 

съвременното управление, основните управленски функции (планиране, организиране, 

контролиране и ръководене) и процесите на вземане на решение и управленски комуникации. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Използват знанията получени по теория на пазарното стопанство и 

икономика на предприятието. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите включват теоретичния материал и беседване със 

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

практиката на бизнес организациите. Лекциите се онагледява чрез използването на слайдове. В 

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

на казуси с приложен характер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит (писмен тест) през изпитната 

сесия. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Ганчев, П., Христова, Г., Организационен 

мениджмънт, Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2017; 2. Ганчев, П., Основи на 

мениджмънта, Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2008; 3. Ганчев, П., Проектиране на 

системи за управление, Изд. „СОФТТРЕЙД”, С., 2008; 4. Ганчев, П., Христова, Г., Ръководство 

по „Организационен мениджмънт”, Издателство „СОФТТРЕЙД” София, 2013; 5. Мескон, М., 

Алберт, М., Хедоури, Ф., Основы мениджмента, Дело, Москва, 1992; 6.Daft, R., Management, 

Kindle Edition, USA, 2010; 7. Druker, P., Management, Prentice Hall International Editions, USA, 

2009; 8. Blanchard, K., Johnson, S., The One Minute Manager, Publisher: William Morrow, 2003; 9. 

Cole, G. A., Management, Theory and Practice, DP Publishing Ltd. L., 2011; 10. Hannagan, T., 

Management: Concepts & Practies, Prentice Hall; 5th edition, 2009; 11. Burrow, J., Kleindl., B., 

Business Management, South-Western; 13 edition, 2013 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Основи на маркетинга 

Код: РBA 02  Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекционни и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа; СУ – 1 час 

Брой кредити: 4 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ина Николова-Яан (СФ), тел.: 02 965 3531 , e-mail: jahn_ina@tu-sofia.bg  

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Заължителна дисциплина за 

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

изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Основи на маркетинга ” има 

за цел да запознае запознае студентите с  основните понятия и инструментариум на маркетинга, 

неговата роля и значение за дейността на фирмите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Основи на маркетинга" формира у 

студентите, насочено към пазара мислене. Това им дава възможност да анализиарт пазарните 

ситуации и да вземат компетентни решения за избор на продуктова, ценова, пласментна и 

рекламна политика, както и да разработват концепции за проникване и оцеляване на пазара. 

Основните теми: Маркетинг – същност, теория и практика; Маркетингов процес – микс, 

модели; Маркетингови проучвания; Маркетингова информационна система; Стратегически 

маркетинг и планиране; Продуктова, ценова, пласментна и рекламна политика; Пазари и 

пазарна политика; Поведение на потребителите и Връзки с общшествеността. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Дисциплината се базира на получените знания от изучаваните икономико-

мениджърски дисциплини.. 

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

прожектор. В семинарните  упражнения се предвижда работа по казуси 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит, като оценката се формира, 

както следва: 80 % от показаните знания и 20 % от работа по време на семинарните упражнения 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
Благоев, В. Маркетинг, Векко, 2009 

Велев, Мл., (2005) , Управление на маркетинговия микс, Софиятрейд, София 

Николова, И. Маркетинг. Ръководство  за упражнения, Софтреид2008,  

Котлър, Ф.  Управление на маркетинга, Класик Стил, 2002 

Допълнителна литература  

Bruhn, M. Marketig, . Bassiswissen, Gabler, 1999 

Krafft, М, (2000), Grundlage des MarketingGabler, 2000 

Meffert, H., (2000) Marketing, Grundlagen maktorinetierter Unternehmensführung. Konzepte-

Instrumente-Praxisbeispiele, 9. Aufl. Wiesbaden 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Финанси   

Код: РBA 03 Семестър: 1  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Йордан Димитров (СФ) , тел.: 965 2532 , e-mail: dany@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

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

изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по „Финанси” е студентите 

да получат съвременни познания по технологията за вземане на финансови решения в 

индустриалното предприятие. Дисциплината запознава с основополагащи въпроси на 

финансовото планиране и избор на източници за финансиране. Учебното съдържание включва 

придобиването на теоретични, методически и практически знания в областта на финансите. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Финанси” разглежда въпросите 

свързани с финансовото планиране и финансирането на предприятието,  методите за оценка и 

избор на финансиращи източници, финансовата политика  на индустриалното предприятие. 

Разглеждат се особеностите и спецификата на наличните и без наличните разплащания на 

предприятието с неговите контрагенти. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базира се на придобитите знания в изучаваните икономически 

дисциплини до този момент. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: В лекциите и семинарните упражнения се използват 

видеофилми, делови игри, казуси, тестове и други активни методи на обучение 

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

работа на студентите през семестъра – 40 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Гаврилова Л., Финансы организацией 

/предприятии/. 3-е изд. прераб и доп.  КНОРУС, 2007. 2. Димитров Й., Финансов мениджмънт, 

Първа част: Финансово планиране и финансиране на предприятието, „Питагор”, С. 2009 г. 

3.Николова Н., Корпоративни финанси, част втора , Сиела, С., 2008 г. 4. Moyer, I., J. M. 

Guigan,W. Kretlow, Contemporary Financial Management, South – Westernq Ohio. 2006; 5. 

Ehrhardt, B. (2013), Financial Management: Theory & Practice, 14th ed., CL Publisher. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Организация на производството  

Код: РBA 04  Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа  

Брой кредити: 7 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Татяна Лефтерова (СФ), тел.: 965 3733, e-mail: tlefter@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна дисциплина за 

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

изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплина “Организация на производствeни и 

операционни системи” има за цел да даде знания на студентите от специалност “Стопанско 

управление” в областта на организацията на производствени или операционни системи в 

стопанската организация (предприятие). Предвидено е разработване на курсова работа с цел 

практическото осмисляне и приложение на теоретичните постановки при организиране на 

конкретна производствена или операционна система. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Изясняват се основните елементи и структурата на 

производствения и операционния процес, а така също основните принципи на организирането 

му  в пространството и във времето и показателите за оценка на организираността му. Изучава 

се същността и определянето на типа на производство. Разглеждат се специфичните начини за 

организиране на производствения и операционния процес в пространството и във времето. 

Подробно се изясняват приложимостта и характерните особености на различните форми на 

организация на производството. Изучават се изходните данни и методическата 

последователност при организиране на дейността на различните видове производствени и 

операционни системи. 

ПРЕДПОСТАВКИ: “Индустриални технологии”, “Бизнес икономика”, “Основи на 

стопанското управление”. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се изнасят с използване на компютър и бимер. 

Лабораторни упражнения следват стриктно лекционния материал, като за част от тях се 

използват специално разработени програмни продукти и се решават примери от практиката.За 

всяко лабораторно упражнение е предвиден входящ тест, а след приключване на тематичен 

цикъл и изходящ тест.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра (60%), 

сумарна оценка от тестове през семестъра (20%), курсова работа по дисциплината (20%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Даков, И.С. Организация на производствени и 

операционни системи (Организация на производството). С., Издателство на ТУ-София, ISВN 

978-619-167-137-3, 2014; 2. Иванова, И., С. Благоева. Организация на производството в 

индустриалното предприятие. Варна, Унив. изд. „Наука и икономика”, 2008; 3. Даков, И.С., К. 

П. Ангелов, Т.К. Лефтерова. Ръководство за разработване на курсова работа по дисциплината 

“Инженеринг 1 (Производствен инженеринг)”. МП Издателство на ТУ - София, ISВN 954-438-

369-7. С., 2015; 4. Zandin, K. B., Maynard’s industrial engineering handbook.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: Бизнес икономика 

Код: PBA 05 Семестър:1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни  упражнения 

Часове на седмица:  

Л - 2 часа; СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

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

Технически Университет–София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Стопанско управление” при 

Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “Магистър” – 

изравнително обучение.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Основни теми: Бизнес организациите – основен субект на стопанската дейност; Функциониране 

на организацията в пазарни условия; Стопанска политика на организацията; Ресурси, 

Производствена програма и производствен капацитет; Реализация на продукцията и др. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

Целта на обучението по Бизнес икономика е студентите да получат знания за функционирането 

на предприятията в пазарни условия. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават 

въпроси свързани с икономиката на управлението на бизнес организациите. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

Лекции, изнасяни с помощта на презентационни материали. Семинарни упражнения 

изпълнявани по Ръководство по Бизнес икономика. 

ПРЕДПОСТАВКИ: 

Необходими са знания по Икономика.(Микро и Макроикономика) 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: 

За изпълнение на семинарните упражнения е разработено ръководство. Те затвърдяват и 

разширяват придобитите знания в лекциите. За решаване на някои задачи се използва софтуер. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ: писмен изпит в края на семестъра. 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗПИТ:  няма. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Дончев Д., Мл.Велев, Й.Димитров, Бизнес 

икономика, С., “Софттрейд”, 2003;  2. Дончев Д., и др. Ръководство за упражнения по бизнес 

икономика, С., “Софттрейд”, 2003;  3. Георгиев, И., и др. Икономика на предприятието, С., 

УНСС, 2010; 4. Попов, Г., Н.Щерев Икономика на предприятието 1, 2 и 3 част, С. Мартилен, 

2009, 5. Davenport H.J., The Economics of Enterprise, New York, 2009; 6.  Gillespie, A., Business 

Economics, Oxford University Press, 2010;  7.  Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, 

Harvard Collage, USA, 2014; 8. Rikett Martin, Economics of Business Enterprise, Eduard Elgar 

Publishing, 2003. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на човешките ресурси 

Код: РBA 06 Семестър: 1 

Вид на обучението:  

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Светлана Борисова (СФ),  тел. 02/965-36-51, е-mail: sborisova@tu-sofia.bg  

Технически университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите от специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ – София за 

образователно-квалификационна степен “магистър”, изравнително обучение. 

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

разберат ролята на човешките ресурси като ключов фактор за успеха на фирмата; да осъзнаят 

особеностите, обуславящи тяхното поведение и да са в състояние да вземат рационални 

управленски решения на проблеми, свързани с персонала. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Разглеждат се теми, свързани със стратегическите аспекти на управлението на човешките 

ресурси; факторите, обуславящи поведението на хората; подходите за планиране и 

осигуряване на човешките ресурси, управление на трудовите постижения, обучение и 

развитие на персонала, възнаграждение  на труда, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, създаване и поддържане на хармонични трудови отношения и персонално 

администриране.   

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са основни познания по Управление на стопанската 

организация и Бизнес икономика.  

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

мултимедиен прожектор. Семинарните упражнения се провеждат по определени теми за 

дискусия, които се обсъждат в рамките на подгрупи и после в групата, както и решаване на 

практически индивидуални или групови задачи. 

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Крайната оценка се формира въз основа на 

изпит (100%). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Борисова, Св., Мениджмънт на човешките ресурси, 

С., изд. Авангард прима, 2017; 2. Борисова, Св., Междуличностните комуникации в трудовите 

отношения, С., Авангард прима, 2017; 3. Илиев Й., Управление на човешките ресурси. 

Умението да мотивираме, Абагар, С., 2007; 4. Кодекс на труда, Нова звезда, С., 2012; 5. 

Колектив, Управление на човешките ресурси, НБУ, 2014; 6. Колчагова Б., Мениджмънт на 

човешките ресурси, Софтрейд, С., 2015; 7. Костова, С., Стратегическо управление на човешките 

ресурси, С., УНСС, 2019; 8. Шопов Д. и др., Управление на човешките ресурси, Част 1 и Част 

2, С., Тракия-М, 2003;  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Счетоводство 

Код: РBA 07 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции  и семинарни упражнения 

Часове на седмица: 

Л – 2 часа, СУ – 1 час 

Брой кредити: 5 

ЛЕКТОР:  

Доц. Маргарита Фурнаджиева (СФ), email: margaf@tu-sofia.bg 

Технически университет–София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

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

Технически Университет – София, изравнително обучение. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Главната цел на дисциплината  е студентите да 

получат знания за счетоводната отчетност в предприятието, което ще подпомогне изграждането 

им като специалисти с необходимата квалификация за анализ на възникващи стопански 

ситуации, съпоставяне на постигнати стопански резултати с планираните в постоянно 

изменящата се пазарна среда и  др.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебният материал е насочен към фундаменталните 

знания на общата теория на счетоводството. Дисциплината третира и основните въпроси, 

свързани със счетоводното отчитане на капитала на предприятието, неговите ресурси, в т.ч. 

материални, трудови, финансови, разходите, свързани с дейността, получените стопански 

резултати и др.  

ПРЕДПОСТАВКИ: Изискват се познания по Икономика . 

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

медиен проектор). Провеждат се лабораторни 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.Фурнаджиева, М. Счетоводство на предприятието 

(теоретични основи), изд. Софтрейд, С. 2010 г.; 2.Фурнаджиева, М. Счетоводство на 

предприятието (приложен курс), изд. Софтрейд, С. 2011 г.;  Дурин С. и Д. Дурина Счетоводство 

на предприятието, изд. ФорКом, 2014 г.; 3. Проф. И. Душанов и проф. М. Димитров, Курс по 

счетоводство на предприятието, изд. Счетоводна къща ЕООД при съюза на счетоводителите в 

България, 2003 г.; 4. Фурнаджиева М. Сборник задачи по счетоводство, изд. къща “Сиела”, С. 

2004 г. и други. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Управление на производството 

Код: РBA 08 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, лабораторни упражнения и 

курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа; ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 7 

 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р инж. Огнян Андреев (СФ), тел.: 965 2994, e-mail: oandre@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София  

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна управленска дисцип-

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

София, изравнително обучение. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Производствено и 

операционно управление” (ПОУ) има за цел да запознае студентите с основните проблеми, 

методи и техники, познаването на които е задължително условие за осъществяване на действено 

и адекватно управление на производството на стоки и услуги. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината "Производствено и операционно 

управление" е специализираща дисциплина за студентите от специалност "Стопанско 

управление". Разглеждат се въпроси, свързани със същността и основните задачи на ПОУ, 

операционната стратегия на предприятието, прогнозиране, формиране и разпределение на 

производствената програма, нормативната база, планирането на капацитета, агрегатното и 

оперативното планиране, построяването на календарни планове чрез оптимизация, диспечира-

нето на производството. Теоретичният материал включва основните съвременни методи и тех-

ники, използвани в развитите страни. Практическата част включва примери от практиката на 

наши и чужди предприятия, казуси, задачи и др., с които се демонстрира реалното приложение 

на ПОУ при производството на стоки и услуги. 

ПРЕДПОСТАВКИ: “Организация на производството”, “Основи на управлението” и др. 

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

прожектор. В лаборатoрните упражнения се предвижда работа със софтуерни продукти за 

онагледяване на методите за ПОУ. Курсова работа с описание и защита в края на семестъра. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра – 65%; 

курсова работа – 20%; работа на студентите през семестъра – 15 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Андреев, О. Д., (2011), Ръководство за упражнения 

по производствен и операционен мениджмънт, Софттрейд; 2. Андреев, О. Д. (2005), 

Съвременни системи за производствен и операционен мениджмънт – Сравнителен анализ, 

Софттрейд; 3. Цветков, Г. К. (2006), Производствен мениджмънт, Люрен; 4. Heizer, J. and B. 

Render (2013), Operations Management, 11th ed., Prentice Hall; 5. Hill, A. (2012), The Encyclopedia 

of Operations Management, FT Press; 6.Schroder, R., Goldstein,. S. & Rungtusanatham, M (2013), 

Operations Management in the Supply Chain. Decisions and Cases, 6th ed. McGraw-Hill Irwin; 7. 

Stevenson, W. (2014), Operations Management, 12th ed., McGraw-Hill Irwin. 

 

 

mailto:oandre@tu-sofia.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната дисциплина: 

Бизнес предприемачество 

Код: РBA 09 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л - 2 часа; СУ -  1 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, изравнително 

обучение. 

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 маркетинга 

Код: РBA 10 Семестър: 1 

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове на седмица: 

Л - 2 часа,  

СУ – 2 час 

Брой кредити: 6 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.иk.н. Младен Стефанов Велев (СФ), тел.: 9652994, email: mvelev@tu-sofia.bg; 

Технически университет-София 

 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна дисциплина за 

студентите по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет, изравнително 

обучение. 

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Дисциплината има за цел да запознае студентите със 

същността и основните елементи на процеса на мениджмънтa na маркетингa, с основните 

функции на маркетингoвия мениджър, както и да развие практически умения в управлението 

на маркетинговите дейности.   

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Процесът на маркетингoвия 

мениджмънт; Пазарно сегментиране; Маркетингови проучвания; Прогнозиране на пазарния 

потенциал и на продажбите; Маркетингов анализ; Стратегическо маркетингово планиране; 

Разработване на тактически маркетингов план; Мениджмънт на продуктите; Мениджмънт на 

цените; Мениджмънт на каналите за реализация и физическата дистрибуция на продукцията; 

Мениджмънт на продажбите; Мениджмънт на маркетинговите комуникации; Организиране. 

Организационни структури на маркетинговата дейност; Ръководене на маркетинговите 

дейности; Маркетингов контрол. Маркетингов одит. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Микроикономика,  Макроикономика, Основи на стопанското управление, 

Стратегическо управление, Основи на маркетинга. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекции с използване на визуални средства (слайдове, медиен 

проектор). Лабораторни упражнения, включващи симулиране на маркетингови процеси и 

ситуации, решаване на казуси, ролеви игри и дискусии. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и ОЦЕНЯВАНЕ: писмен изпит  

ЕЗИК НА ПРЕПОПДАВАНЕ: български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Marketing Management Marketing Management 13th 

Edition Hardcover Philip Kotler, Kevin Keller  

2. Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance 2nd  

Edition Paul W. Farris , Neil T. Bendle , Phillip E. Pfeifer , David J. Reibstein,New  

York, Rossiter-Percy Grid 3..Measuring Marketing: 103 Key Metrics Every Marketer Needs, John 

Davis John Davis,New York, Rossiter-Percy Grid 4. Велев Мл., Управление на маркетинга, 

ИК”Софттрейд”, С., 2005; 5. Велев Мл., Управление на маркетинговия микс, ИК”Софттрейд”, 

С., 2005; 6. Велев Мл., Маркетингови комуникации, ИК”Софтрейд”, С., 1998; 7. Велев Мл., 

Дончев Д.,Реализация на продукцията, ИК”Софтрейд”, С., 1998; 8. Buell V., Marketing 

Management - a Strategic Planning Approach, McGraw-Hill, Inc., 1984; 9. Kotler Ph., Marketing 

Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice - Hall International, Inc.,  
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