
Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-53                         Дисциплина: Теория на пазарното стопанство
Семестър .....І                   ЕCST кредити 6         „ОКС” бакалавър

Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “„Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722
Факултет: Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц.д-р Параскева Димитрова,  кат. Индустриален бизнес и предприемачество;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722,
Анотация: Основната цел на обучението на студентите по дисциплината
„Теория на пазарното стопанство” е да формира у тях на система от знания за
основните категории на икономическата теория. След обучението студентите
ще могат самостоятелно да анализират заобикалящата ги икономическа среда,
да вникват в механизмите на нейното функциониране и да стигат до правилни
икономически решения за осъществяване на ежедневната си дейност.
Натрупаните знания по „Обща теория на пазарното стопанство” са основа и за
пълноценно усвояване на такива дисциплини като „Маркетинг”,
„Мениджмънт”, „Финанси”, „Предприемачество”
Съдържание на дисциплината:  съдържа теми от двата основни дяла
“Микроикономика и “Макроикономика”: въведение в икономическата теория,
пазарно равновесие,еластичност на търсенето и предлагането, производство,
приходи, разходи, печалба,конкуренция,БНП, безработица, инфлация и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е свързана с микроикономика,
макроикономика, икономика на индустриалното предприятие, финанси и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код 20-20                          Дисциплина: Организационно поведение

Семестър ....І                          ЕCST кредити ..4,5         „ОКС” бакалавър
Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “ Катедра „Индустриален бизнес и
предприемачество””,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
 Проф. Румен Стаматов;  кат. „Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
катедра проф. д-р Б. Хаджиев,тел. 032/603722.
Анотация: Лекционният курс разглежда организационното поведение и
денамиката на отношенията в различните организации. Организационното
поведение е разгледано в контекста на потребностите и мтивациите, емоциите и
когнитивната регулация.  Разгледани са също и механизмите на
целеобразуването и вземането на решения. Очертани са също и принципите на
оценката на изпълненията, подбора и обучението на персонала.

Лекционният курс разглежда също и динамиката на отношенията в
групите. Представени са различните типове лидерство и тяхното отражение в
процеса на управлението на организацията
Съдържание на дисциплината: Организационното поведение като научна
област; индивидуалните характеристики на човека и неговото поведение в
процеса на труда; ценностна система и ориентация;групови процеси и
поведение.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е базова за дисциплините
Индустриална социология, Управление на човешките ресурси и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от контролни.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-78                       Дисциплина: Цени и ценообразуване в инд. фирми
Семестър .....ІІ........ ЕCST кредити ....5     „ОКС” бакалавър

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

45 3

Лектори:
Проф.  д-р Йорданка Владимирова;   кат.  „Индустриален бизнес и
предприемачество”;р-л катедра проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722,
Анотация: Предназначение на дисциплината “Цени и ценообразуване” е да
даде на студентите от специалност „Икономика на туристическата индустрия”
основни знания на съвременната теория и особено  на практиката на пазарното
ценообразуване. Затова акцента пада върху методите и инструментариума за
формиране на фирмените и на пазарните цени и интерпретацията на
получаваните при тяхното прилагане резултати. За да се засили още повече
практическата насоченост на преподавания материал, се използват примери от
практиката, на основата на които чрез съответни икономически разчети се
илюстрира технологията на договаряне на пазарните цени. Разкриват се
специфичните особености на ценообразуване в конкретни бизнес туристически
дейности – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентски
дейнсти. Методологията на ценообразуване и нейните характеристики се
разглеждат в съответствие и с принципите на ценообразуването на българската
и европейската практики.
Съдържание на дисциплината: Природа, същност  и еволюция на науката за
управление; външна и вътрешна среда; принципи в управлението; процесен
подход в управлението и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за
производственият мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-01                         Дисциплина: Бизнес икономика

Семестър .....ІІІ ЕCST кредити 6,5         ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика и управление”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р Георги Попов;  кат. „Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
катедра проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Основната цел и задачи на учебната дисциплина „Бизнес
икономика” е получаване на нови знания и разширяване на научния кръгозор на
студентите от специалност „Индусприален мениджмънт” за бизнес икономиката
и управлението на предприятията в съвременните условия. На тази основа –
придобиване на умения за комплексен анализ и усъвършенстване управлението
на бизнес организациите (предприятията и фирмите) като основни структурни и
икономически единици в националното стопанство.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
бизнес икономиката, за принципите и функциите при изграждане и развитие на
предприятията и фирмите в перспектива. Специално внимание се отделя на
икономиката на ресурсите, факторите и механизмите на управление основните
бизнес единици. Инвестиционните и иновационните функции на управление,
ефективността и финансовите резултати от бизнеса на предприятията и фирмите
са обект на особено внимание в учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на микро и
макро икономиката и обслужва всички мениджърски и финансови дисциплини.
Технология на преподаване:  Изнасяне на уводни лекции, проблемни
лекции и лекции – дискусии с цел преминаване към „обучение в действие”,
което активира аудиторията и повишава ефективността на учебния процес.
Семинарните занятия логически следват лекциите като се базират на
съвременни форми и методи на обучение – формиране и участие в екипи,
икономически игри и задачи, обсъждане и дискутиране на казуси, реферати и
доклади разработени от студентите по конкретни практико-приложни
проблеми, панелни дискусии и др. Осъществяват се форми на текущ контрол
чрез тестове и писмени разработки.



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-31                         Дисциплина: Счетоводство и контрол

Семестър .....ІІІ ЕCST кредити ....5,0    ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р Георги Баташки;  кат. „Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Учебното съдържание на курса по счетоводство включва знания,
осигуряващи съответна теоретична, методическа и методологическа подготовка.
Целият материал е разделен на две части: Обща теория на счетоводството
(Основи на счетоводство) и Теория на счетоводството на предприятието.
Преподаването е пречупено през призмата на фактологическите особености с
отраслов, юридически и фактически характер. Общо теоретичните знания по
счетоводство имат методологическо значение за онези елементи от
съдържанието на курса, които са свързани непосредствено със счетоводството
на предприятието.
Съдържание на дисциплината: Съдържанието на курса има не само
теоретични елементи, но и прагматични компоненти, чрез които се постига
целенасочеността му към социално-икономическата практика. Важно значение
в тази насока имат семинарните занятия и самостоятелната работа на
студентите. Акцентира се на практико-приложните аспекти в стопанската
сфера, най-вече в областта на индустриалният мениджмънт. Лекциите се
изнасят на български език.
Входни и изходни връзки: Счетоводството кореспондира на икономическите
теории; анализ на стопанската дейност; икономика на индустриалното
предприятие; финанси и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-101                  Дисциплина: Стратегически и оперативен
мениджмънт

Семестър .....ІV ЕCST кредити ....4,5              ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Основната цел и задачи на учебната дисциплина е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за
стратегическото и оперативното управление на предприятията в съвременните
условия. На тази основа – придобиване на умения за комплексен анализ и
усъвършенстване управлението на бизнес организациите (предприятията и
фирмите) като основни структурни и икономически единици в националното
стопанство.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
стратегическото и оперативно управление. Разкриват се същността, основните
етапи и понятия, основните теории и концепции. Поясняват се основните
системи, модели, механизми и инструменти за стратегическо и оперативно
управление.  Иновационните дейности на ИП и показателите за ефективно
стратегическо и оперативно управление са обект на особено внимание в
учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е свързана с основите на
управлението и обслужва управление на индустриалното предприятие и
маркетинга.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-24         Дисциплина: Организация на индустриалното предприятие

Семестър .....ІV ЕCST кредити ....5,5                  ОКС ”бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц.д-р Параскева Димитрова;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Организацията на индустриалното предприятие играе решаваща
роля за ефективното използване на производствените фактори. От нея зависи
равнището на подреденост, обвързаност и съгласуваност на тези фактори във
времето и пространството. Необходимо е те да бъдат в определено
количествено съотношение помежду им и да се взаимодействат непрекъснато.
Съдържание на дисциплината: в настоящия курс  ще се изучава същността на
производствения процес, неговата структура и принципи; ще се очертаят
възможностите на организиране на производствения цикъл и структурата му.
Входни и изходни връзки: Дисциплината се предхожда от основи на
управлението и обслужва управление на индустриалното предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-19                         Дисциплина: Маркетинг

Семестър .....ІV ЕCST кредити ....6,5    ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество;
р-л катедра проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Програмата цели запознаване на студентите с всички основни
аспекти касаещи маркетинга на фирмите в условията на пазарната икономика.
Важно място в курса заемат въпросите за същността, ролята и мястото на
маркетинга в икономиката и управлението на фирмите, за еволюцията на
маркетинга и съвременните видове маркетинг, за маркетинговите ориентации,
концепции, политики, стратегии и инструменти, за маркетинговия микс,
маркетинговите елементи, проучвания и за анализа на маркетинговите дейности
и взаимоотношения и др.
Съдържание на дисциплината: Чрез обучението по настоящата програма се
разкриват редица професионални знания и опит свързани с маркетинговите
процеси. Упражненията следват лекционния материал. В семинарните
упражнения са застъпени приложни елементи, казуси, задачи и др., което дава
възможност за придобиване от студентите на комплексни, съвременни знания,
опит и умения засягащи теорията и практиката на маркетинга.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на основи на
управлението и управление на предприятието и служи като основа на
дисциплините Мениджмънт на маркетинга и международен маркетинг.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-18                         Дисциплина: Бизнес комуникации и преговори

Семестър ....ІV ЕCST кредити ..5                  ОКС „ бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. Румен Стаматов;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Лекционният курс разглежда съвременните бизнес преговори и
принципите на деловото общуване. Разкрити  са различните характеристики на
деловото общуване и условията за неговата ефективност.
Съдържание на дисциплината: Разгледани са особеностите на служебната
коренспонденция, както и най-често използваните документи от
организационен и личен характер.Лекционният курс разглежда условията за
успешните презентации, както и изискванията към поведението в делова среда.
Лекционният курс разглежда също и преговарянето, динамиката на
преговарянето и факторите, които влияят върху преговарянето.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-56                         Дисциплина: Мениджмънт на маркетинга

Семестър ....V ЕCST кредити ....5,0     ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Основната цел и задачи на учебната дисциплина е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за
стратегическото и оперативното управление на маркетинга в съвременните
условия. На тази основа – придобиване на умения за анализ и оценка на
маркетинговите ориентации, политики, стратегии и инструменти, за управление
на бизнес организациите (предприятията и фирмите) като основни структурни и
икономически единици в националното стопанство.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за маркетинговия мениджмънт, за новите
реалности и особеностите на стратегическото и оперативно управление на
маркетинговата дейност. Разкриват се същността, основните понятия, основните
теории и концепции, инструментариума на маркетингмаркетинговия
мениджмънт и показателите за ефективно управление.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължени на маркетинга и
обслужва международния маркетинг.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от контролни и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-10                         Дисциплина: Основи на правото

Семестър .....V ЕCST кредити ...5,5          ОКС ”бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р Стойчо Сечанов;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиен, тел. 032/603722
Анотация: В дисциплината ПРАВО –  І част “ОСНОВИ НА ПРАВОТО”  са
включени теми от няколко правни дисциплини: Обща теория на правото,
Конституционно право, Финансово право, Данъчно право, Митническо и
валутно право и Наказателно право.  В тази част са дадени само основните
положения необходими за общата правна култура на студента – икономист и ще
послужи като основа за изучаване на следващата правна дисциплина ПРАВО –
ІІ част “ТЪРГОВСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО”.
Съдържание на дисциплината: Общо учение за правото; държавно и
конституционно право; финансово право; търговските дружества; търговските
сделки и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината кореспондира с микро и макро
икономика, с икономика на индустриалното предприятие, производствения
мениджмънт и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от контролни и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-09                         Дисциплина: Финанси

Семестър .....V ЕCST кредити ....6           ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д.и.н. Асен Конарев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603636; E-mail:execu@saedinenie.bg
Анотация: Дисциплината има за цел да даде точни и ясни финансово-
икономически знания и запознае с механизми за ефективно управление на
фирмените финанси.
Съдържание на дисциплината: Същност и роля на финансите; обхват на
финансите; финансови пазари; държавен бюджет; финанси на предприятието и
др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината се предхожда от счетоводство и
анализ на стопанската дейност. Обслужва финансовия инженеринг.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-46                         Дисциплина: Банково обслужва

Семестър .....VІ ЕCST кредити ....4,5          ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д.и.н. Асен Конарев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603636; E-mail: execu@saedinenie.bg
Анотация: С дисциплината се решават задачи свързани с същността,
устройството и механизмите за функциониране на банките и банковото
обслужване. Разглеждат се банковите операции, кредитирането и анализа на
кредитоспособността на фирмите.
Съдържание на дисциплината: Същност на банковата дейност, банкова
система, Централна банка. Търговски банки. Активни и пасивни банкови
операции.
Входни и изходни връзки: дисциплината е свързана с счетоводство и контрол
и финанси. Обслужва всички мениджърски  дисциплини.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)

mailto:execu@saedinenie.bg


Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-100                         Дисциплина: Основи на реинженеринг на ИП

Семестър .....VІ ЕCST кредити ...7,5     ОКС „ бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Главната цел и задачи на учебната дисциплина  е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за
реинженеринговото управление на предприятията в съвременните условия. На
тази основа в курсът по реинженеринг се разглеждат основни и актуални
проблеми и въпроси, свързани с основи на реинженеринга на бизнес процесите
в индустриална фирма.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
управлението, за основните теории, принципите и функциите при изграждане и
развитие на реинженеринг на фирмите. Специално внимание се отделя на
реинженеринговите ресурси, фактори и механизми на управление. Системите,
моделите, механизмите, показателите за реинженерингово управление са обект
на особено внимание в учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-22                         Дисциплина: Управление на човешките ресурси

Семестър .....V ЕCST кредити ....4,5                  ОКС „ бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц.д-р Албена Вулева;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Курсът има за цел да представи широката гама от дейности по
мениджмънта на човешките ресурси, в организацията и нейните структурни
звена. Учебния материал е ориентиран към доказали своята ефективност знания
и умения на мениджъра в тази област. От друга страна курса е съобразен с
опита на страните с утвърдена пазарна икономика..
Съдържание на дисциплината:  Материята е структурирана в 13  глави
обхващащи ключовите проблеми в областта. В процеса на изложението е
търсено оптимално съчетаване между теоретични знания и практически
приложими техники за управление на човешките ресурси. Упражненията са в
оптимална степен обвързани с лекционния курс.
Входни и изходни връзки: Дисциплината конкретизира индустриалната
социология и обслужва управление на индустриалното предприятие и
икономиката на труда.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-12                         Дисциплина: Търговско и административно право

Семестър .....VІ ЕCST кредити ...4,5          ОКС ”бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц. д-р Стойчо Сечанов;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиен, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината ПРАВО –  ІІ ЧАСТ “ТЪРГОВСКО И
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО” обхваща правноорганизационните форми на
стопанската (търговската) дейност при условията на пазарна икономика.
Изчерпателно се посочват видовете търговски дружества и изискванията за
правната сигурност и защита на интересите на участниците в търговскоправния
живот. Също така студентите се запознават с предмета и методите на
административното право, с видовете административни нарушения и със
съответстващата на тези нарушения административно-наказателна отговорност.
Съдържание на дисциплината: Общо учение за правото; държавно и
конституционно право; финансово право; търговските дружества; търговските
сделки и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината кореспондира с микро и макро
икономика, с икономика на индустриалното предприятие, производствения
мениджмънт и др.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от контролни и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-114                         Дисциплина: Търговска политика

Семестър .....VІІ ЕCST кредити ....7,0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Йорданка Владимирова;  кат.”Индустриален бизнес и
предприемачество” ; р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината “Търговска политика на индустриалната фирма” има
за цел да се предоставят на студентите определени знания в теоретичен и
практико приложен аспект по осъществяване на търговската политика, като
елемент на цялостната политика на фирмите.
Съдържание на дисциплината: В началото на обучението се изяснява
същността на търговската политика, нейната сърцевина – търговската дейност и
субектите, които я осъществяват.. След това в действен план се представят
основните компоненти,  които я формират –  търговския асортимент и
търговската номенклатура, динамиката на жизнения цикъл на стоките,
изследване на поведението на потребителите, както и организацията на
търговските отдели.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на управлението на
индустриалното предприятие и обслужва планиране и контрол.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-28                         Дисциплина: Планиране и контрол

Семестър .....VІІ ЕCST кредити ....7,0              ОКС „ бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д.и.н. Асен Конарев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603636; E-mael: execu@saedinenie.bg
Анотация: Целта на дисциплината се изразява в съдържанието и в
последователен ред се представят същността, методите и технологията на
разработване на фирмените планове. Разглеждат се стратегическото, текущото и
оперативно планиране на фирмата.
Съдържание на дисциплината: Същност и видове бизнес планове; структура
на бизнес плана; външен анализ; вътрешен анализ; производствен план;
финансов план и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината се предхожда от икономика на
индустриалното предприятие; управление на индустриалното предприятие и
обслужва дисциплини от магистърския план.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-40                         Дисциплина: Предприемачество

Семестър .....VІІІ ЕCST кредити ....5,0               ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 36 6
Семинарни
упражнения

24 4

Лектори:
Проф.д.и.н. Асен Конарев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603636; E-mael: execu@saedinenie.bg
Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с знания по
предприемачество. Изясняват се същността на предприемачеството, методите за
оценка на предприемаческите качества на личността и разкриването на бизнес
идеи
Съдържание на дисциплината: Същност на предприемачеството; оценка на
предприемаческите качества; методи за разкриване на бизнес идеи; избор на
предмет на дейност на предприемача.
Входни и изходни връзки: Дисциплината се предхожда от мениджърските
дисциплини и обслужва дисциплини от магистърския план.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-102                 Дисциплина: Международен бизнес

Семестър .....VІІІ ЕCST кредити ....4,5          ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 36 6
Семинарни
упражнения

24 4

Лектори:
Доц.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: Основната цел и задачи на учебната дисциплина е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за
международния бизнес. На тази основа – придобиване на умения за комплексен
анализ и усъвършенстване управлението на бизнес организациите
(предприятията и фирмите) като основни структурни и икономически единици в
националното и световното стопанство.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
международния бизнес. Разкриват се същността, основните етапи и понятия,
основните теории и концепции. Поясняват се основните системи, модели,
механизми и инструменти за международния бизнес.  Развитието на глобалния
бизнес, излизането на международните пазари и показателите за ефективно
управление на международния бизнес са обект на особено внимание в учебната
дисциплина.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-16                         Дисциплина: Международна икономика

Семестър .....ІV ЕCST кредити ....5,0      ОКС “бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф. д-р Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: В курса „международна икономика” студентите се запознават с
основните процеси на международните икономически отношения и бизнес,
протичащи в глобалното стопанство. Цели се да се предоставят знания за
съвременните процеси за формиране и развитие на по-ефективна бизнес среда.
Разкриват се концепции, понятия, фундаментални принципи и механизми на
взаимодействие за фирмен външноикономически бизнес и за взаимодействие на
националните стопанства.
Съдържание на дисциплината: Чрез програмата се акцентира върху няколко
основни теми, подбрани в съответствие с целта на курса и съдържанието на
учебния план: Същност, обхват, роля и основни форми на международната
икономика; Основни органи и организации за регулиране на
външноикономическата дейност (ВИД); основни теории за ВИД;
Икономически, административни регулатори и стандарти за организация и
управление на международния бизнес; Основни акценти на международните
пазари, на фирмения външноикономически бизнес, на международната
търговия, на международния валутен и капиталов пазар; Основни акценти за
подготовка, сключване и изпълнение на ВИД; Международни икономически
кризи и икономическа сигурност; Регионална и международна икономическа
интеграция; Ролята на отворената икономика и на транснационалните
корпорации; Ефективност на външноикономическата дейност.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на
Макроикономиката и обслужва маркетинга и международния маркетинг.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-57                         Дисциплина: Финансов мениджмънт

Семестър .....І ЕCST кредити ....5,5               ОКС „магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д.и.н. Асен Конарев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603636; E-mael: execu@saedinenie.bg
Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с знания по
финансов мениджмънт, неговите механизми и многообразие.
Съдържание на дисциплината: Парични пазари; форуърд; фючърси; суапове;
опции и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на финанси и
е обвързана с банково обслужване, борси и борсови операции.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-89                        Дисциплина: Реинженеринг

Семестър .....І ЕCST кредити ....5,5         ОКС „магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”; р-
л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация:  Главната цел и задачи на учебната дисциплина  е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за реинженеринг
на ИП. предприятията в съвременните условия. На тази основа в курсът по
реинженеринг се разглеждат основни и актуални проблеми и въпроси, свързани
с реинженеринговото стратегиране, планиране, организиране и консуртинг на
ИП
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
управлението, за основните теории, принципите и функциите при изграждане и
развитие на реинженеринг на фирмите. Специално внимание се отделя на
реинженеринговите ресурси, фактори и механизми на управление. Системите,
моделите, механизмите, показателите за реинженерингово управление са обект
на особено внимание в учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е модифицирано продължение на
организацията на производството и обслужва Иновационния мениджмънт.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез контролни. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от препитване и
резултатите от конролните.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-52                        Дисциплина: Иновационен мениджмънт

Семестър .....І ЕCST кредити ....4,0             ОКС „магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: Учебната дисциплина “Иновационен мениджмънт” е предназначена
за студенти обучаващи се по икономически и мениджърски специалности.
Целта е да се подготвят високо квалифицирани кадри със задълбочена
иновативна и предприемаческа подготовка, способни да реализират
специализираните си знания на различни равнища и сфери на бизнеса. При
изучаване на „Иновационния мениджмънт” студентите се запознават с видовете
иновации, същността и ролята на иновационния процес, иновационната
политика, основните акценти на интелектуалната собственост, основните
фактори и принципи за управление на бизнес иновациите, както и със
системите, моделите, инструментите и основните показатели за управление на
иновациите.
Съдържание на дисциплината: Иновации; иновационен процес; жизнен цикъл
на иновациите; бариери пред иновациите и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на
мениджмънта на маркетинга и е свързана с пазарното поведение на
предприятието.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-72                  Дисциплина: Европейска икономическа  интеграция

Семестър .....І CST кредити ....2,0              ОКС „магистър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 1
Семинарни
упражнения

15 1

Лектори:
Проф.д-р инж.Божидар Хаджиев;  кат.”Индустриален бизнес и
предприемачество”; р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: С дисциплината европейска интеграция студентите получават
актуални управленски, политически, стратегически, маркетингови и
законодателни знания и умения свързани с процесите на присъединяване на
България към ЕС.
Съдържание на дисциплината: Европейска интеграция; визия; мисия; основни
принципи; цели; задачи; критерии и символи на ЕС.
Входни и изходни връзки: Дисциплината конкретизира организация и
управление на ВТД и мениджмънт на маркетинга и обслужва пазарно поведение
на индустриалното предприятие и иновационен мениджмънт.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-91                        Дисциплина: Управление на проекти

Семестър .....ІІ ЕCST кредити ....4,0            ОКС „магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 3
Семинарни
упражнения

30 3

Лектори:
Доц.д-р Параскева Димитрова;  кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”
; р-л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев,тел. 032/603722;
Анотация:  В лекциите са включени теми, които на основата на широк
спектър от нови знания, придобиват умения за организационно управление на
проекти.
      Концептуални проблеми на управлението на инвестиционните проекти и
програми. Предизвикателства от глобален и регионален характер.
Инвестиционни проекти  и програми-предпоставка за развитието на
територията и съчетаване на отраслите и дейностите по локализирането им в
пространството.Развитие на регионалната икономика чрез приоритети за
насочване на инвестиции по райони и отрасли. Теоретични аспекти на
оценяването и финансирането на инвестиционни проекти. Съдържание на
инвестиционния процес и мястото му в развитието на фирмата. Отчитане на
риска при вземане на инвестиционни решения. Европейската
интеграция.Европейска политика и приоритети при сближаване развитието на
икономиката по страни и региони, участващи в европейския интеграционен
процес. Политика на ЕС и основни инструменти за преструктуриране на
икономиките на страните-членки и инвестиционни проекти и програми
Съдържание на дисциплината: Специфични техники за управление на
проекти; управление, мониторинг и контрол при реализация на проекти;
инвестиционен бизнес план.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на организация на
производството на индустриалното предприятие и обслужва реинженеринга и
иновационния мениджмънт.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-92                        Дисциплина: Стопански и финансов контрол

Семестър ....VІІ ЕCST кредити ....5,0          ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предпрниемачиство”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Гл. ас.д-р Николай Пенев; кат.”Индустриален бизнес и предприечмачество”; р-л
кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: Контролът е историческо явление, което съпътства цялостното
развитие на човешкия род. Неговите корени са от най-дълбока древност, когато
се появяват първите форми на съзнателната човешка дейност. Заражда се като
потребност, свързана с производството и разпределението на благата,
необходими за задоволяване на основните нужди от храна и облекло. Възниква
спонтанно и от неосъзната потребност на хората се превръща в организирана,
добре осъзната дейност. В учебната дисциплина, обучаваните се запознават с
въпросите в областта на теорията на контрола и одита, като една от основните
негови форми, намиращи приложение в настоящия момент.
Съдържание на дисциплината: В разработената учебна програма за
дисциплината “Данъчен и финансов контрол”  логически свързани са
разгледани следните проблеми:

Ø разглеждане на въпросите в областта на теорията на финансовия,
данъчния контрол и одита;

Ø методическите и технологически подходи в отделните направления
на контролната дейност (финансова инспекция, ревизионен, данъчен,
митнически контрол, независим, вътрешен и външен одит и др.).

Ø теоретичното и практическо представяне (с концентриран акцент
върху последното) на някои нетрадиционни въпроси, с които се задълбочават
знанията на студентите по отношение на контрола – одит, превантивност,
ранна контролна диагностик, и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на счетоводство и
контрол.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-66                        Дисциплина: Международен маркетинг

Семестър .....ІІ ЕCST кредити ....4,0            ОКС” магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;р-
л кат. Проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: Дисциплината има за задача да допълва знания в областта на
маркетинга насочени към експорта. Разглеждат се проблемите свързани с:
международните пазари; съвременните изисквания към експорта;
конкурентноспособността; застраховането; стандартизацията и др.
Съдържание на дисциплината: Международния маркетинг в системата
маркетинг; стопански субекти в международния маркетинг; проучвания в
международния маркетинг; сегментиране на международния пазар.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на маркетинг и
мениджмънт на маркетинга и обслужва пазарното поведение на индустриалното
предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-93                        Дисциплина: Управление на риска

Семестър .....ІІ ЕCST кредити ....4,0         ОКС” магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц.д-р Параскева Димитрова; кат.”Индустриален бизнес и предприемаче-
ство”;р-л кат. проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722;
Анотация: Настоящата учебна програма е съобразена с учебния план по
специалностите, разработен в съответствие с изискванията на Закона за висше
образование. Целта е студентите да получат знания и да добият умения по
актуални технологии за управление на риска.

В пазарната икономика всички фирми, занимаващи се с производство и
търговия, отделните селскостопански производители и кооперации,
едноличните търговци и отделните граждани са поставени да действат в
условията на конкуренцията на аналогични продукти и услуги на
производители от страната и чужбина при бързо променящите се условия под
влияние на случайните фактори. Те трябва да знаят  как да оценяват риска във
всяка своя дейност и да вземат адекватни решения с отчитане на риска. Това е
особено важно, когато се касае за тяхното финансово бъдеще, което е
непредсказуемо и непрогнозируемо при действието на случайните фактори. Във
връзка с това се търсят средства и методи за управление на риска и за
намаляване на възможните му граници  до приемливи величини. Повишава се
ролята на застраховането като метод за снижение на степента на риска.
Съдържание на дисциплината: Същност на риска; видове риск; технология за
осмисляне; измерване на рискове и др.
Входни и изходни връзки: Препоръчително условие за започване на
обучението е студентите да са усвоили успешно необходимите знания и умения
по дисциплините, свързани с основи на мениджмънта, маркетинга, икономика
на предприятието, статистика.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-53                        Дисциплина: Маркетинг и търговска стратегия

Семестър .....VІ ЕCST кредити ....3,5            ОКС „Магистър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л кат. Проф. д-р Божидар Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните
аспекти на съвременния маркетинг. В хронологичен ред се разглеждат
компонентите му, видовете маркетингова политика и стратегия. Проследяват се
съвременните тенденции, свързани с консумацията на храни и напитки.
Съдържание на дисциплината: Въведение в маркетинга; елементи на
маркетинга; целеви пазари; сегментиране; жизнен цикъл на продукта; ценова
политика; поведение на клиента; търговска марка и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща и има връзки с
Управление на иновациите .
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-52                        Дисциплина: Управление на иновациите

Семестър .....ІХ ЕCST кредити ....3,5              ОКС „Магистър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината конкретизира мениджмънта в: функционален анализ
на продуктите, иновационни процеси, управление на проекти, анализ на
стойността, стратегии в иновациите, патенти, опазване на околната среда и др.
Съдържание на дисциплината: въведение, подходи и механизми на
иновациите; структури и стойностен анализ; управление на проекти;
иновационна стратегия; патентна защита; лицензна търговия; нови хранителни
продукти и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с маркетинг и търговска
стратегия и Икономика и управление на предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-103                    Дисциплина: Основи на туристическия мениджмънт

Семестър ...ІІ ЕCST кредити .... 5                 ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Учебната дисциплина “ ОСНОВИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ
МЕНИДЖМЪНТ” е предназначена за студенти обучаващи се по специалност
«Икономика на туристическата индустрия”, както и по специалност
«Туризъм». Целта е да се подготвят високо квалифицирани кадри със
задълбочена мениджърска, иновативна и предприемаческа подготовка,
способни да реализират специализираните си знания в областта на ТИ. При
изучаване на „ ОСНОВИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ””
студентите се запознават със същността, ролята, основните понятия, основните
теории, концепции, стратегии, системи, модели и механизми на туристическия
мениджмънт (ТМ). Студентите получават нови знания и разширяват научния си
кръгозор за екологичните изискванията на ЕС, за транснационализацията и
нейното влияние за ефективността на ТМ, за основните показатели за измерване
и за възможностите за повишаване ефективността на ТМ.
Съдържание на дисциплината: В методично отношение особено внимание се
отделя на изнасяне на уводни лекции, проблемни лекции и лекции – дискусии с
цел преминаване към „обучение в действие”,  което активира аудиторията и
повишава ефективността на учебния процес.
Семинарните занятия логически следват лекциите като се базират на
съвременни форми и методи на обучение – формиране и участие в екипи,
икономически игри и задачи, обсъждане и дискутиране на казуси, реферати и
доклади разработени от студентите по конкретни практико-приложни
проблеми, панелни дискусии и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с маркетинг и търговска
стратегия и икономика и управление на предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-105          Дисциплина: Организация и управление на масови
туризъм (ОУМТ)
Семестър .....ІІ ЕCST кредити ....5              ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемаче-ство”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Учебната дисциплина “ Организация и управление на масовия
туризъм ” е предназначена за студенти обучаващи се по специалност
«Икономика на туристическата индустрия”, както и по специалност
«Туризъм». Целта е да се подготвят високо квалифицирани кадри със
задълбочена мениджърска, иновативна и предприемаческа подготовка,
способни да реализират специализираните си знания в областта на ТИ. При
изучаване на „ Организация и управление на масовия туризъм” студентите
се запознават със същността, ролята, основните понятия, основните теории,
концепции, стратегии, системи, модели и механизми на масовия туризъм (МТ).
Студентите получават нови знания и разширяват научния си кръгозор за
екологичните изискванията на ЕС, за транснационализацията и нейното влияние
върху МТ, за основните показатели за измерване и за възможностите за
повишаване ефективността на МТ.
Съдържание на дисциплината: В методично отношение особено внимание се
отделя на изнасяне на уводни лекции, проблемни лекции и лекции – дискусии с
цел преминаване към „обучение в действие”,  което активира аудиторията и
повишава ефективността на учебния процес.
Семинарните занятия логически следват лекциите като се базират на
съвременни форми и методи на обучение – формиране и участие в екипи,
икономически игри и задачи, обсъждане и дискутиране на казуси, реферати и
доклади разработени от студентите по конкретни практико-приложни
проблеми, панелни дискусии и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с маркетинг и търговска
стратегия и Икономика и управление на предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-01               Дисциплина: Икономика на туристическата фирма

Семестър .....ІІІ ЕCST кредити ....4,5              ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Доц.д-р Георги Попов; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Основната цел и задачи на учебната дисциплина „Икономика на
туристическата фирма” е получаване на нови знания и разширяване на
научния кръгозор на студентите от специалност „Икономика на туристическата
индустрия” за икономиката и управлението на фирмите в съвременните
условия. На тази основа – придобиване на умения за комплексен анализ и
усъвършенстване управлението на фирмите организациите като основни
структурни и икономически единици в туристическата индустрия.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
туристическата индустрия, за принципите и функциите при изграждане и
развитие на предприятията и фирмите в перспектива. Специално внимание се
отделя на икономиката на ресурсите, факторите и механизмите на управление
туристическите фирми. Инвестиционните и иновационните функции на
управление, ефективността и финансовите резултати от бизнеса на
предприятията и фирмите са обект на особено внимание в учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с маркетинг и търговска
стратегия и Икономика и управление на предприятие.
Технология на преподаване:  Изнасяне на уводни лекции, проблемни
лекции и лекции – дискусии с цел преминаване към „обучение в действие”,
което активира аудиторията и повишава ефективността на учебния процес.

Семинарните занятия логически следват лекциите като се базират на
съвременни форми и методи на обучение – формиране и участие в екипи,
икономически игри и задачи, обсъждане и дискутиране на казуси, реферати и
доклади разработени от студентите по конкретни практико-приложни
проблеми, панелни дискусии и др. Осъществяват се форми на текущ контрол
чрез тестове и писмени разработки.



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-106          Дисциплина: Управление на туристическата фирма
Семестър .....ІІІ ЕCST кредити  4              ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722

Анотация: Учебната дисциплина “Управление на туристическата
фирма ” е предназначена за студенти обучаващи се по специалност
«Икономика на туристическата индустрия”, както и по специалност
«Туризъм». Целта е да се подготвят високо квалифицирани кадри със
задълбочена мениджърска, иновативна и предприемаческа подготовка,
способни да реализират специализираните си знания в при управление на
туристическата фирма. При изучаване на „ Управление на туристическата
фирма ” студентите се запознават със същността, ролята, основните понятия,
основните теории, концепции, стратегии, системи, модели и механизми на за
управление на туристическата фирма (ТФ).
Съдържание на дисциплината: В методично отношение особено внимание се
отделя на изнасяне на уводни лекции, проблемни лекции и лекции – дискусии с
цел преминаване към „обучение в действие”,  което активира аудиторията и
повишава ефективността на учебния процес.
Семинарните занятия логически следват лекциите като се базират на
съвременни форми и методи на обучение – формиране и участие в екипи,
икономически игри и задачи, обсъждане и дискутиране на казуси, реферати и
доклади разработени от студентите по конкретни практико-приложни
проблеми, панелни дискусии и др.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с маркетинг и търговска
стратегия и Икономика и управление на предприятие.
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-109          Дисциплина: Организация и управление на алтернативни
видове туризъм (ОУАВТ)
Семестър .....V ЕCST кредити  4,5              ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Лектори:
Ас.д-р Снежинка Константинова; кат.”Индустриален бизнес и предприема-
чество”;р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината запознава студентите със същността, организацията и
управлението на алтернативния туризъм. Представят се основните принципи,
методи и подходи на организацията и управлението на този туризъм. Обръща
особено внимание на спецификата на туристическия продукт, която се отразява
върху организацията и управлението.
Съдържание на дисциплината: Алтернативният туризъм се определя като
алтернатива на масовия туризъм. Той обединява туристически пакети или
отделни туристически услуги, които формират туристически продукт с
различно съдържание по отношение на начин на предлагане, протичане и
ангажиране на човешките ресурси.

Като човек със значителен опит на мениджър в туристическия бизнес на
различни туристически обекти водещият преподавател по дисциплината запознава
студентите с важни и полезни практически аспекти на организацията и
управлението на алтернативния туризъм в България.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-51          Дисциплина: Корпоративно управление в ТИ
Семестър .....VІ ЕCST кредити  3                          ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Дисциплината запознава студентите със същността и технологията
на корпоративното управление, които изисква висок професионализъм на
мениджмънта. Представя се публичния режим на клиентите, като са обръща
особено внимание на основните принципи и механизми на корпоративното
управление.
Съдържание на дисциплината: Отделя се необходимото внимание на
структурата на органите за корпоративно управление, разкриването на
информация и корпоративен контрол. Развитието на корпоративното
управление се демонстрира с различни модели, като се акцентира върху
предимствата и недостатъците им.

Основните тенденции в развитието на корпоративното управление са
представени на фона на неговата европеизация и глобализация. В тази връзка се
разглежда ролята на международните организации.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-113          Дисциплина: Инвестиционна политика
Семестър ....VІІІ ЕCST кредити  4              ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 24 6
Семинарни
упражнения

24 6

Лектори:
Гл.ас.д-р Николай Пенев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: В разработената учебна програма за дисциплината “Инвестиционна
политика” логически свързано са разгледани базисни проблеми пред  областта
на инвестирането и инвестиционната политика, като се акцентира и на
специфичните за туристическата индустрия аспекти в тази област. Призмата на
проблематиката по дисциплината е именно туристическата индустрия.
Съдържание на дисциплината: Основните предизвикателства пред
обучението по дисциплината “Инвестиционна политика” са детерминирани в
следните насоки:
· Членството на страната ни в Общия пазар на Европейския съюз, който
поставя нови и непрекъснати изисквания, перспективи и предизвикателства
пред обучението, обучаваните и бизнеса.
· Инвестициите са един от най-важните фактори за икономическия
просперитет на всяка една икономика, а инвестиционната дейност е неразделна
част от стопанската дейност на деловите среди;
Входни и изходни връзки: Технология на преподаване: Лекциите се
онагледяват със схеми. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По
време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове.
(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от
писмения изпит и резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-114          Дисциплина: Валута и валутни операции
Семестър ....VІІІ ЕCST кредити  3              ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 18 3
Семинарни
упражнения

18 3

Лектори:
Гл.ас.д-р Николай Пенев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация: Валутите, развитието на валутните системи, контрола, управлението
на процесите в паричната политика е актуален на всеки етап от развитието на
обществата. Движението на валутите е част от общото движение на парите, от
управлението на богатството.Познаването на валутите, механизмите на
валутните сделки, международните разплащания и кредитиране е съществена
част от подготовката на всеки студент от специалност „Икономика на
туристическата индустрия”
Съдържание на дисциплината: В разработената учебна програма за
дисциплината “Валута и валутни операции”  логически свързани са
разгледани следните базисни проблеми пред управлението на валутните
позиции на бизнесорганизацията, пречупени през призмата на туристическия
бизнес:
· Исторически преглед на възникването и развитието на парите и валутите.
·  Използване на национални и международни валути в търговските

отношения.
· Валутен курс, котировки, фактори влияещи на цената на валутите.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)



Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

Код  20-104          Дисциплина: Международен туризъм
Семестър .....VІІІ ЕCST кредити  3                          ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Индустриален бизнес и
предприемачество”,тел.032/603722
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 18 3
Семинарни
упражнения

18 3

Лектори:
Проф.д-р Божидар Хаджиев; кат.”Индустриален бизнес и предприемачество”;
р-л проф. д-р Б. Хаджиев, тел. 032/603722
Анотация:  Основната цел и задачи на учебната дисциплина е получаване на
нови знания и разширяване на научния кръгозор на студентите за международен
туризъм. На тази основа – придобиване на умения за комплексен анализ и
усъвършенстване управлението на туристическите организации, като основни
структурни и икономически единици в националното и световното стопанство.
Съдържание на дисциплината:  Основното съдържание на учебната
дисциплина се базира върху знанията за новите реалности и особеностите на
международния бизнес. Разкриват се същността, основните етапи и понятия,
основните теории и концепции. Поясняват се основните системи, модели,
механизми и инструменти за международния туризъм.  Развитието на глобалния
бизнес, излизането на международните пазари и показателите за ефективно
управление на международния туризъм са обект на особено внимание в
учебната дисциплина.
Входни и изходни връзки:
Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми.
Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез тестове. (Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения изпит и
резултатите от теста.)


	Код  20-53                         Дисциплина: Теория на пазарното стопанство
	Форма за проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен
	Съдържание на дисциплината: съдържа теми от двата основни дяла “Микроикономика и “Макроикономика”: въведение в икономическата теория, пазарно равновесие,еластичност на търсенето и предлагането, производство, приходи, разходи, печалба,конкуренция,БНП, безработица, инфлация и др.

	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: писмен

	Код  20-78                       Дисциплина: Цени и ценообразуване в инд. фирми
	Форма за проверка на знанията: изпит                     Вид на изпита: писмен
	Анотация: Предназначение на дисциплината “Цени и ценообразуване” е да даде на студентите от специалност „Икономика на туристическата индустрия” основни знания на съвременната теория и особено  на практиката на пазарното ценообразуване. Затова акцента пада върху методите и инструментариума за формиране на фирмените и на пазарните цени и интерпретацията на получаваните при тяхното прилагане резултати. За да се засили още повече практическата насоченост на преподавания материал, се използват примери от практиката, на основата на които чрез съответни икономически разчети се илюстрира технологията на договаряне на пазарните цени. Разкриват се специфичните особености на ценообразуване в конкретни бизнес туристически дейности – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентски дейнсти. Методологията на ценообразуване и нейните характеристики се разглеждат в съответствие и с принципите на ценообразуването на българската и европейската практики.


	Код  20-01                         Дисциплина: Бизнес икономика
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен

	Код  20-31                         Дисциплина: Счетоводство и контрол
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен

	Код  20-101                  Дисциплина: Стратегически и оперативен мениджмънт
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

	Код  20-24         Дисциплина: Организация на индустриалното предприятие
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен
	Съдържание на дисциплината: в настоящия курс  ще се изучава същността на производствения процес, неговата структура и принципи; ще се очертаят възможностите на организиране на производствения цикъл и структурата му.
	Входни и изходни връзки: Дисциплината се предхожда от основи на управлението и обслужва управление на индустриалното предприятие.


	Код  20-19                         Дисциплина: Маркетинг
	Форма за проверка на знанията: изпит         Вид на изпита: писмен

	Код  20-18                         Дисциплина: Бизнес комуникации и преговори
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен

	Код  20-56                         Дисциплина: Мениджмънт на маркетинга
	Форма за проверка на знанията: изпит                   Вид на изпита: писмен

	Код  20-10                         Дисциплина: Основи на правото
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка   Вид на изпита: писмен

	Код  20-09                         Дисциплина: Финанси
	Форма за проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да даде точни и ясни финансово-икономически знания и запознае с механизми за ефективно управление на фирмените финанси.


	Код  20-46                         Дисциплина: Банково обслужва
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен
	Анотация: С дисциплината се решават задачи свързани с същността, устройството и механизмите за функциониране на банките и банковото обслужване. Разглеждат се банковите операции, кредитирането и анализа на кредитоспособността на фирмите.


	Код  20-100                         Дисциплина: Основи на реинженеринг на ИП
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-22                         Дисциплина: Управление на човешките ресурси
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Курсът има за цел да представи широката гама от дейности по мениджмънта на човешките ресурси, в организацията и нейните структурни звена. Учебния материал е ориентиран към доказали своята ефективност знания и умения на мениджъра в тази област. От друга страна курса е съобразен с опита на страните с утвърдена пазарна икономика..


	Код  20-12                         Дисциплина: Търговско и административно право
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка   Вид на изпита: писмен

	Код  20-114                         Дисциплина: Търговска политика
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка        Вид на изпита: писмен

	Код  20-28                         Дисциплина: Планиране и контрол
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Целта на дисциплината се изразява в съдържанието и в последователен ред се представят същността, методите и технологията на разработване на фирмените планове. Разглеждат се стратегическото, текущото и оперативно планиране на фирмата.


	Код  20-40                         Дисциплина: Предприемачество
	Форма за проверка на знанията: изпит                     Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с знания по предприемачество. Изясняват се същността на предприемачеството, методите за оценка на предприемаческите качества на личността и разкриването на бизнес идеи


	Код  20-102                 Дисциплина: Международен бизнес
	Форма за проверка на знанията: изпит                     Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит         Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с знания по финансов мениджмънт, неговите механизми и многообразие.


	Код  20-89                        Дисциплина: Реинженеринг
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-52                        Дисциплина: Иновационен мениджмънт
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-72                  Дисциплина: Европейска икономическа  интеграция
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: писмен
	Анотация: С дисциплината европейска интеграция студентите получават актуални управленски, политически, стратегически, маркетингови и законодателни знания и умения свързани с процесите на присъединяване на България към ЕС.


	Код  20-91                        Дисциплина: Управление на проекти
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-92                        Дисциплина: Стопански и финансов контрол
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-66                        Дисциплина: Международен маркетинг
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за задача да допълва знания в областта на маркетинга насочени към експорта. Разглеждат се проблемите свързани с: международните пазари; съвременните изисквания към експорта; конкурентноспособността; застраховането; стандартизацията и др.


	Код  20-93                        Дисциплина: Управление на риска
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Код  20-53                        Дисциплина: Маркетинг и търговска стратегия
	Форма за проверка на знанията: изпит                   Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните аспекти на съвременния маркетинг. В хронологичен ред се разглеждат компонентите му, видовете маркетингова политика и стратегия. Проследяват се съвременните тенденции, свързани с консумацията на храни и напитки.


	Код  20-52                        Дисциплина: Управление на иновациите
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка   Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината конкретизира мениджмънта в: функционален анализ на продуктите, иновационни процеси, управление на проекти, анализ на стойността, стратегии в иновациите, патенти, опазване на околната среда и др.


	Код  20-103                    Дисциплина: Основи на туристическия мениджмънт
	Форма за проверка на знанията: изпит               Вид на изпита: писмен

	Код  20-105          Дисциплина: Организация и управление на масови туризъм (ОУМТ)
	Форма за проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен

	Код  20-01               Дисциплина: Икономика на туристическата фирма
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен

	Код  20-106          Дисциплина: Управление на туристическата фирма
	Форма за проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен

	Код  20-109          Дисциплина: Организация и управление на алтернативни видове туризъм (ОУАВТ)
	Форма за проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен

	Код  20-51          Дисциплина: Корпоративно управление в ТИ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка           Вид на изпита: писмен

	Код  20-113          Дисциплина: Инвестиционна политика
	Форма за проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен

	Код  20-114          Дисциплина: Валута и валутни операции
	Форма за проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен

	Код  20-104          Дисциплина: Международен туризъм
	Форма за проверка на знанията: изпит                        Вид на изпита: писмен


