
Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-36                         Дисциплина: Анализ на стопанската дейност

Семестър V ЕCST кредити 5,0                 ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603715
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Екатерина Андреева;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603714

Анотация: Дисциплината е научно-приложна и дава система от знания и умения за
оценка и управление на микроикономическите процеси в предприятията. Тя е
специализирана икономическа наука, свързана с разработването на методи и модели за
анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на
стопанските субекти. Анализът е естествената основа на финансовия мениджмънт.

Съдържание на дисциплината: Предварителен финансов, пазарен и производствен
анализ на предприятието; анализ на резултатите от основната дейност на
предприятието; анализ на разходите, приходите и финансовите резултати; анализ на
финансовото състояние по данни от периодичните счетоводни отчети на
предприятието; ключови финансови съотношения за анализ на финансовото състояние
и финансовата устойчивост на предприятието; финансово-счетоводни модели за
детайлизация на анализа и прогнозиране на опасността от банкрут др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на микроикономиката,
счетоводство и обслужва финансовия мениджмънт.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми и примерни казуси.
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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код:  20-60                         Дисциплина:БИЗНЕС ПРОЕКТИРАНЕ

Включена в учебния план на специалност: „Икономика на хранителната
индустрия”

Семестър І        ECST           4.0 ОКС МАГИСТЪР

Форма за проверка на знанията:изпит                Вид на изпита : писмен
Методично ръководство:             катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Факултет :Стопански

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
 Лекции                30                        2
 Семинарни упражнения                30                        2

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Учебната програма по дисциплината “Бизнес проектиране” е
предназначена за студенти  магистри от специалност “ИХИ”. В учебната дисциплина са
включени теми, които на основата на широк спектър от хронологично подредени нови
организационни, управленски и икономически знания, придобиват умения за анализ,
оценка и организационно управление на проекти в промишлеността и социалната
сфера.  На основата на придобити знания и умения, създават политики, планове,
програми за планиране, организиране,  управление, мониторинг и контрол на проекти.
Компетенции: придобиват знания, умения и качества за заемане на методически или
ръководни позиции на макро и микроравнище в управлението на национални структури
и предприятия от промишлеността.

 Съдържание на дисциплината: Управление на проекти - същност,
характеристики и  терминология; Организиране на проект;  Мениджмънт и
администриране на проект;  Жизнен цикъл на проект; Структуриране и
институционализиране  на проект ;  Управление на човешките ресурси ; Бюджет на
проекта;    Управление на ресурсите; Контрол на проекти; Приключване на проект.

 Входни и изходни връзки: С дисциплината се придобиват принципно нови
знания. Дисциплината се базира на познания по икономика, организация на
производството и мениджмънт.

 Технология на преподаването: Обучението се извършва чрез лекции, които се
онагледяват с подходящи схеми и графики. По време на упражненията, които са
обвързани със съдържанието на дисциплината, се решават казуси, свързани с
организиране, управление, мониторинг, контрол и приключване на проекти.

mailto:ygy_uht@abv.bg


Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-18                         Дисциплина: Бизнес комуникации

Семестър ІІ ЕCST кредити 5,0                       ОКС „бакалавър”
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706

Факултет: Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Комуникацията се разглежда като основна функция на всеки бизнес, като
механизъм за осъществяване на управлението. Темите се представят в индивидуален,
междуличностен и бизнес контекст. Обосновава се един цялостен подход към
комуникационната политика на бизнес организацията.

Съдържание на дисциплината: Общуване и бизнес комуникации. Основни
комуникационни модели. Вербални и невербални комуникации. Комуникационен
процес. Маркетингови комуникации. Преговори.

Входни и изходни връзки: Предложената учебна програма е разработена в
съответствие с цялостния учебен план на специалността като се има предвид, че
студентите са слушали курс по организационно поведение. Дисциплината е свързана с
всички управленски и маркетингови дисциплини.

Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Тематична
самостоятелна работа, чиито резултати се презентират на семинарните занятия.
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от самостоятелна
работа, аудиторна ангажираност и тест.



Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-25                         Дисциплина: Бизнес етика

Семестър ІІІ ЕCST кредити 4,5                       ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706
Факултет: Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Дисциплината е в основата на формирането на знания, умения и
чувствителност за човешките измерения на управленската дейност. Фокусът е върху
моралните измерения на бизнес отношенията,  действието на етичните стандарти в
специфичната за бизнеса социална и корпоративна среда, истории на добрия бизнес.
Разглеждат се водещи традиции за етичен анализ и тяхната пригодност за осмисляне на
конкретни морални бизнес ситуации. Бизнес етиката се представя в нейната
интердисциплинарност и разнопосочен обхват като делова, професионална,
управленска, организационна етика.

Съдържание на дисциплината: Понятие за бизнес етика. Основни подходи. Етични
принципи в управлението. Етични измерения на пазара, професионализма, лоялността
и доверието. Социално отговорна икономика и управление. Етични кодекси.
Професионална етика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е базова за всички мениджърски
дисциплини.



Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Развиват се умения
за формулиране на въпроси, разбиране на алтернативи, вземане на собствено
аргументирано решение, както и умения за устна презентация и писмени комуникации.
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от самостоятелна
писмена работа, нейното публично представяне и активност по време на занятията, два
теста.

Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-39                         Дисциплина: Борси и борсови операции

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603816

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 36 3
Семинарни
упражнения

24 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Иванка Костова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603816;

Анотация: Целта на програмата е да даде системни знания за съвременните
борси, за правилата и процедурите на борсовата търговия и за изгодите, които
участието в тази търговия предлага на производителите, потребителите и търговците на
борсови стоки и на инвеститорите, които желаят да инвестират краткосрочно
свободните си средства, за да реализират печалба.

Съдържание на дисциплината: Учебната програма включва въпросите,
свързани с управленската характеристика и същността на борсите като организиран
пазар и на сделките, чрез които се реализира борсовата търговия, организацията и
управлението на борсата, икономическите функции, които изпълнява. Тя отразява
същността и специфичните особености на борсовите спот, форуърд, фючърсни и
опционни сделки, както и стратегиите спекулиране и хеджиране с фючърси и опции.
Отразява възникването и развитието на борсите в България, както и приносът им в
развитието на световната икономика и търговия.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на маркетинга.
Обслужва дисциплини в магистърската програма.



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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-78                         Дисциплина: Цени и ценообразуване

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603816

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Иванка Костова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603816;

Анотация: Учебната програма отразява закономерностите на пазарното
ценообразуване и конкретните форми на тяхното проявление. Предлагат се система от
методи на ценообразуване, отразена е ценовата политика в системата на
маркетинговото управление.Чрез връзките на вътрешните и международните цени се
обхващат широк кръг от взаимосвързани въпроси, които пряко или косвено имат
ценови характер.
Съдържание на дисциплината: Основни подходи и методи на фирменото
ценообразуване; методи на вътрешнофирмено и междуфирмено ценообразуване на
межзинни продукти; ценова политика в системата на маркетинговото управление;
международни цени и ценообразуване.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на анализ на
стопанската дейност и финанси. Обслужва дисциплини в магистърската програма.

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: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-76                         Дисциплина: Етика

Семестър ІІІ ЕCST кредити 3.0                       ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Дисциплината е в основата на формирането на знания, умения и
чувствителност у студентите от технологичните специалности за човешкото
достойнство, свободата на избора, отговорността като същностни претенции към
управленската дейност. Курсът по етика представя постиженията и спецификата на
действие на универсалните ценности в различни национални култури. Разглеждат се
водещи традиции за етичен анализ и тяхната пригодност за осмисляне на конкретни
морални ситуации. Вниманието се насочва към междуличностните отношения и
моралните измерения на професионализма, към действието на етични принципи и
стандарти.

Съдържание на дисциплината: Понятие за етика. Основни етични концепции. Свят
на морала. Обосновава се необходимостта от етична експертиза на границата между
професионалната и правна компетентност.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е базова за всички мениджърски
дисциплини.

Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Развиват се умения
за формулиране на въпроси, разбиране на алтернативи, вземане на собствено
аргументирано решение, както и умения за устна презентация и писмени комуникации.
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от самостоятелна
писмена работа, нейното публично представяне и активност по време на занятията,
тест.



Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-11                         Дисциплина: Философия

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Курсът по философия представя основни философски теми, ключови
понятия и утвърдени в eвропейската философска традиция стилове. Водещи са идеите
на философската антропология.

Съдържание на дисциплината: Понятие за философия; eпохи; човекът и
философията; рационалност; познание, теории за истината; какво е човекът -  душа и
тяло, свят и ценност.

Входни и изходни връзки: Философията е общообразователна основа за
управленските и маркетингови дисциплини.

Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Работа с автентични
текстове и създаване на собствени. Развитие на комуникативни умения – разбиране,
коментар и интерпретация, формулиране на теза и аргументиране. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове. Оценяването по
дисциплината се извършва като интегрална оценка от самостоятелна работа, активност
и два теста.



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

  Код  20-……                        Дисциплина: Хранително законодателство

Семестър ........ ЕCST кредити 3,0 ОКС „

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603 714
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

Лектори:
Проф. Димитър Костов;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603714;

Анотация: В условията на пазарната икономика контрола на храните е един от най-
важните проблеми за запазване здравето на хората.Особено внимание по отношение на
хранителното законодателство обръща ЕС. Въведени са десетки Директиви и
регламенти на ЕС относно качеството и хигиената на храните. България започна
поетапно да внедрява европейското хранително законодателство.

Съдържание на дисциплината: Лекционният материал се разглежда в пет раздела.
Първият раздел включва общите изисквания на ЕС и на България. В този раздел е
включен и българския закон за храните, както и националното законодателство по
отношение на хигиената на храните. Във вторият раздел са включени наредбите за
изискванията при производството, съхранението и търговията на сурово мляко.
В третата чест са основните въпроси,  свързани със законодателството за виното и
спиртните напитки. В четвъртата част са включени материали за съхранение и търговия
на зърното и зърнени продукти. В последната пета част са материалите за някои общи
въпроси по отношение на изискванията към храните и тяхното етикиране и
представяне.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с дисциплините по технология
на производството на отделните видове храни.

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:ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-14                         Дисциплина: Икономически теории

Семестър ІІІ ЕCST кредити 6,0.       ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603 734
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

15 1

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. Димитър Костов;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603734

Анотация: Икономическите теории имат за задача да разкрият историята на
икономическата мисъл. В курсът са включени различни икономически възгледи.
Школите, направленията и концепциите отразяват историята на икономическата теория
свързана с: меркантелизма; физиократизма; класическата политическа икономия;
маржинализмът и др.

Съдържание на дисциплината: Икономическата мисъл в докапиталистическите
общества; класическата политическа икономия; физиократичната школа; развитието на
класическата политичека икономия и др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на стопанската история и е
във връзка с микро и макроикономиката.

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: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-54                         Дисциплина: Икономическа социология

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706

Факултет: Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения
Практически
упражнения

15 1

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Лекционният курс въвежда студентите в социологическия анализ на
социално-икономическия живот, в социологическите изследвания на икономическото
поведение на макро- и микроравнище. Обединяващ фокус е разкриване влиянието на
неикономическите социални процеси и явления като условия и фактори за развитието
на икономиката. Основна цел на курса е да формира социологическа грамотност у
студентите, да ги въведе в технологията на социологическото проучване, да ги научи да
разчитат и използват социологическа информация за изработване на ефективни
решения относно организацията и управлението на различни стопански единици.

Съдържание на дисциплината: В тематично отношение програмата включва основни
социологически теории, както и  актуални теми и проблеми от областите социология на
труда, социология на организациите и управлението, социология на пазара, методика на
емпиричното социологическо изследване.

Входни и изходни връзки: Предложената учебна програма е разработена в
съответствие с цялостния учебен план на специалността. Има предвид слушаните
курсове по бизнес комуникации, бизнес етика и организационно поведение. Връзка с
маркетинговите и  управленски дисциплини.

Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Разработват се
програми за социологическо изследване самостоятелно или в екип. Практическо
анкетиране по разработените въпросници. Оценяването по дисциплината се извършва
като интегрална оценка от самостоятелната работа и тест.



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-01                         Дисциплина: Икономика на индустриалното
предприятие

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603714

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 45 3
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Екатерина Андреева;  кат.Икономика и управление ; тел. 032/603714

Анотация: Дисциплината запознава студентите с конкретните икономически проблеми
на индустриалното предприятие в условията на пазарна икономика. Важно място е
отделено на категориите текущи и нетекущи активи; източници на финансиране;
приходи и разходи на предприятието; данъци; себестойност; икономическа
ефективност и др.

Съдържание на дисциплината: Бизнес организацията – основен участник в
стопанската дейност; капитали на БО; текущи и нетекущи активи; цени и
ценообразуване и др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на микро и макро
икономиката и обслужва всички мениджърски и финансови 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.)



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

  Код  20-88                         Дисциплина: Икономика на труда

Семестър VІІІ ЕCST кредити 4,0.

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603 714
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 36 6
Семинарни
упражнения

24 4

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. Димитър Костов;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603714;

Анотация: Дисциплината икономика на труда оперира с понятия като: проектиране на
трудовия процес; управление на производителността; нормиране на труда; заплащане
на труда и др.

Съдържание на дисциплината: Същност и принципи на икономиката на труда; пазар
на труда; производителност на труда; работно време; заплащане на труда и др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е обвързана с икономика на индустриалното
предприятие,организация на производството и управление на ЧР.

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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-61                         Дисциплина: ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Включена в учебния план на специалност:Икономика на хранителната индустрия

Семестър І                     ECST       4,0                                               ОКС МАГИСТЪР
Форма за проверка на знанията:изпит                Вид на изпита : писмен
Методично ръководство:             катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Факултет :  Стопански

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
 Лекции                30                        2
 Семинарни упражнения                30                        2

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Учебната програма по дисциплината “Инвестиционна политика” е
предназначена за студенти  магистри от специалност “ИХИ”. В учебната дисциплина са
включени теми, които на основата на широк спектър от хронологично подредени нови
организационни, управленски и икономически знания, придобиват умения за анализ,
оценка и организационно управление на проекти в промишлеността и социалната
сфера.  На основата на придобити знания и умения, създават политики, планове,
програми за планиране, организиране,  управление, мониторинг и контрол на проекти.
Компетенции: придобиват знания, умения и качества за заемане на методически или
ръководни позиции на макро и микроравнище в управлението на национални структури
и предприятия от промишлеността.
 Съдържание на дисциплината: Концепции за инвестиции и  иновации,
Формиране на инвестиционна и иновационна политика, Формиране на инвестиционна
и иновационна стратегия, Управление на проекти - същност, характеристики и
терминология; Организиране на проект;  Мениджмънт и администриране на проект;
Жизнен цикъл на проект; Структуриране и институционализиране  на проект ;
Управление на човешките ресурси ; Бюджет на проекта;    Управление на ресурсите;
Контрол на проекти; Приключване на проект.
 Входни и изходни връзки: С дисциплината се придобиват принципно нови
знания. Дисциплината се базира на познания по икономика, организация на
производството и мениджмънт.
 Технология на преподаването: Обучението се извършва чрез лекции, които се
онагледяват с подходящи схеми и графики. По време на упражненията, които са
обвързани със съдържанието на дисциплината, се решават казуси, свързани с
организиране, управление, мониторинг, контрол и приключване на инвестиционни
проекти.

mailto:ygy_uht@abv.bg


Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код 20-08                          Дисциплина: Макроикономика

Семестър І ЕCST кредити 5,5                      ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководоство: Катедра “Икономика и управление”,тел.032/603706

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Соня Игнатова;  кат.Икономика на хранителната индустрия; тел.032/603706

Анотация: Макроикономиката е относително обособена част на дисциплината
Икономика, която дава фундаментални знания относно принципите и механизмите на
пазарната икономика. Настоящият курс запознава студентите с типичните
характеристики на поведението на основните макроикономически субекти и
инстуционалните механизми за регулиране на националното стопанство.

Съдържание на дисциплината: Целта на учебния курс е да представи основите на
макроикономическата теория и политика, отразяващи сложните връзки и зависимости в
националното стопанство. Той е логично продължение на курса по
микроикономика.Обект на анализа е агрегираната стопанска активност, изразяваща се в
категории като съвкупно търсене, съвкупно предлагане, брутен вътрешен продукт и
национален доход, инфлация и безработица и т.н.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща и е свързана с
Микроикономика, Икономика на индустриалното предприятие 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 отговорите на тестовете.)



Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код 20-05                          Дисциплина: Микроикономика

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

Методично ръководоство: Катедра “Икономика и управление”,тел.032/603706
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Соня Игнатова;  кат.Икономика на хранителната индустрия; тел.032/603706

Анотация: Макроикономиката е относително обособена част на дисциплината
Икономика, която дава фундаментални знания относно принципите и механизмите на
пазарната икономика. Настоящият курс запознава студентите с типичните
характеристики на поведението на основните макроикономически субекти и
инстуционалните механизми за регулиране на националното стопанство.

Съдържание на дисциплината: Целта на учебния курс е да представи основите на
макроикономическата теория и политика, отразяващи сложните връзки и зависимости в
националното стопанство. Той е логично продължение на курса по
микроикономика.Обект на анализа е агрегираната стопанска активност, изразяваща се в
категории като съвкупно търсене, съвкупно предлагане, брутен вътрешен продукт и
национален доход, инфлация и безработица и т.н.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща и е свързана с
Микроикономика, Икономика на индустриалното предприятие 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 отговорите на тестовете.)



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-38                         Дисциплина: Организация на външнотърговската дейност

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603816

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 36 3
Семинарни
упражнения

24 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Иванка Костова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603816;

Анотация:  Дисциплината цели да даде знания за организацията на външнотърговската
дейност на фирмите.
Съдържание на дисциплината: Учебната програма включва въпросите свързани с
развитието на пазарите; отделено е внимание на правната уредба на външнотърговската
дейност; много подробно се изучава организацията на външнотърговските сделки и
тяхното финансово осигуряване; обясняват се видовете търговски сделки,
комисионната и консигнационната търговия; отделено е внимание на търговския
документооборот и на митническите документи.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на маркетинга и
борсите. Обслужва дисциплини в магистърската програма.

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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код на дисциплината:20.24              Дисциплина: Организация на
индустриалното производство

Включена в учебния план на специалност:        3.8 Икономика на хранителната
индустрия

Семестър V                      ECST           5,5                                      ОКС  БАКАЛАВЪР

Форма за проверка на знанията:изпит                Вид на изпита : писмен
Методично ръководство:             катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Факултет :Стопански

Вид на обучението Общо часове Часове за седмица
 Лекции                45                        2
 Семинарни упражнения                30                        2

Лектори: доц.д-р Йордан Йорданов; катедра „Икономика на хранителната индустрия”
Е-майл: ygy_uht@abv.bg; тел. 0889 100 895

Анотация: Учебната програма по дисциплината “Организация на индустриалното
производството” е предназначена за студенти бакалаври от специалности  на
професионално направление “Икономика”. В лекциите са включени теми, които
изучават теоритичните и приложни задачи при разработване на съставните елементи  и
структура на производствения процес и неговата организация чрез концепции,
политики, стратегии и планове. Организацията се разглежда като единство на
структури (основно производство, спомагателно производство, обслужващи дейности,
производствени мощности, инфраструктура) и процеси (организация на
производството, организация за управление на качеството, организация на труда,
нормиране на труда) за намаляване на риска и създаване на условия за рационалност,
ефективност и конкурентност.   В лекционния курс са систематизирани методи, които
осигуряват интегриращо единство между производствения цикъл, планировката на
предприятието, обслужващата инфраструктура, производствените мощности и
съответстващите им форми на организация, както и границите на тяхното приложение.
Като неотменим елемент на организацията на производството са разгледани в
систематична последователност и въпросите свързани с организацията на труда, като са
дефинирани  същността, задачите, значението, елементите и формите на проявление.

Компетенции: придобиват знания, умения и качества за прилагане на
съвременни методи по отношение на проектиране, организация и управление  на
производствена система (производствен цикъл, производствена мощност,
пространствена планиравка на производствена структура – поточна технологична
линия, производствен участък, производствен цех, производствена инфраструктура,
производствено предприятие).

mailto:ygy_uht@abv.bg


Съдържание на дисциплината:
Мястото на хранително-вкусовото предприятие в стопанството на  Р.България,
Организация на хранително-вкусовото производство, Организация на основното
производство, Организация на спомагателните и обслужващите дейности в ХВП,
Производствени мощности в ХВП, Организация на труда в ХВП, Нормиране на труда
в ХВП , Организация за управление на качеството в ХВП

 Входни и изходни връзки: С дисциплината се придобиват принципно нови
знания. Дисциплината се базира на познания по икономика и мениджмънт.

 Технология на преподаването: Обучението се извършва чрез лекции, които се
онагледяват с подходящи схеми и графики. По време на упражненията, които са
обвързани със съдържанието на дисциплината, се решават казуси, свързани с
организиране, управление и контрол на организацията на производството в ХВП.



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Семестър ІІ ЕCST кредити 5,5 ОКС „бакалавър”, редовно обучение

Специалност: „Икономика на хранителната индустрия”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС-
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Специалност: „Индустриален мениджмънт”

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 7/ 8
Семинарни
упражнения

15 7/ 8

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Семестър ІІ ЕCST кредити 5,5 ОКС „магистър”-2 год., задочно обучение

Специалност: „Икономика на хранителната индустрия”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 7/ 8
Семинарни
упражнения

15 7/ 8

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ТУРИЗЪМ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Специалност: „ТУРИЗЪМ”

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 7/ 8
Семинарни
упражнения

15 7/ 8

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ТУРИЗЪМ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Специалност: „ТУРИЗЪМ”

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 7/ 8
Семинарни
упражнения

15 7/ 8

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ТУРИЗЪМ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Специалност: „ТУРИЗЪМ”

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ТУРИЗЪМ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО”

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-06 Дисциплина: Основи на управлението

Семестър ІІ ЕCST кредити 5,5 ОКС „бакалавър”, задочно обучение

Специалност: „Икономика на хранителната индустрия”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603751

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 15 7/ 8
Семинарни
упражнения

15 7/ 8

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751,

Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието
на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в
управлението; управленските функции; организационно-управленските структури;
ръководството,  ръководната дейност и стил,  организационната диагностика (общи
идеи) и др.

Съдържание на дисциплината: Същност  на организациите и управлението им,
еволюция на науката за управление; организационни цели, структури, ръководство и
ръководен стил, организационна диагностика.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за производствения
мениджмънт, инженеринга, иновационния мениджмънт, управление на индустриалното
предприятие, стратегическия мениджмънт и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, при възможност се
ползва мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на
семестъра знанията на студентите се проверяват чрез тестове, разработва се домашна
работа и се презентира. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и комплексната оценка от упражненията.)



Катедра „Икономика на хранителната индустрия”

Код  20-90                        Дисциплина: Пазарно поведение на индустриалното
предприятие

Семестър І ЕCST кредити 5,5 ОКС „магистър”, 2 годишни

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603714
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения
Курсов проект

Лектори:
Доц.д-р Екатерина Андреева;  кат.Икономика на хранителната индустрия; тел.
032/603714;

Анотация: Пазарното поведение на индустриалното предприятие може да се изрази
като сложен комплекс от субфункции на главната управленска функция маркетинг.
Общите маркетингови усилия обхващат конкретни дейности свързани с: анализ на
пазарната среда; маркетингови изследвания; стратегическо планиране; ценово
планиране и др.

Съдържание на дисциплината: Целеви пазари; стратегическо планиране; продуктов
брандинг и опаковане; ценово планиране и др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е продължение на маркетинг, мениджмънт
на маркетинга 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 тестове. (Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална
оценка от писмения изпит и резултатите от теста.)



Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-10                         Дисциплина: Право І и ІІ част

Семестър ІІІ и ІV ЕCST кредити 9,0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603 714

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 60 4
Семинарни
упражнения

60 4

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Стойчо Сечанов;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603714

Анотация: В право І част е обърнато внимание на основите на правото. Представени са
теми от няколко правни дисциплини: обща теория на правото; конституционно право;
административно право; финансово право и др.Право ІІ част третира проблеми само на
търговското право и обхваща правно организационните форми на стопанската дейност.

Съдържание на дисциплината: Общо учение за правото; държавно и конституционно
право; административно 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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-107                         Дисциплина: Продуктова политика

Семестър ЕCST кредити              ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603816
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц. д-р Иванка Костова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603816;

Анотация: Целта на програмата е да разшири и задълбочи познанията на
студентите, за един от елементите на маркетинговия микс -  продукта.

Съдържание на дисциплината: Учебната програма включва въпросите,
свързани с продукта(стоката) и неговите основни характеристики, търговската марка,
разфасовката, опаковката и маркировката на стоките, асортиментната политика,
разработването на нови стоки, жизнения цикъл на стоките, позициониране и
репозициониране на стоките и др.

Входни и изходни връзки: Дисциплината е логично продължение на маркетинга.
Обслужва дисциплини в магистърската програма.

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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Код  20-02                         Дисциплина: Стопанска история

Семестър ІІ ЕCST кредити 3,0                       ОКС „бакалавър”



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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603734

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

0 0

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. Димитър Костов;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел. 032/603734,

Анотация: Дисциплината „Стопанска история” е една от образователните дисциплини,
която дава познания за историческото развитие на националното стопанство в
различните периоди от неговото развитие. „Стопанската история” е пряко свързана и с
политическия строй в даден период на страната.

В лекционния курс са застъпени материали обхващащи периода на развитието
на стопанството в България в две части. Първата част обхваща периода от падането на
България под византийско робство, периода на възраждането, периода след
освобождението от турско робство,  периода преди,  по време и след Първата световна
война. Дава се информация за стопанското развитие на страната между двете световни
войни и по време на Втората световна война.

Втората част на лекционния курс обхваща материали свързани със стопанското
развитие на българия след влизането ни в Европейския съюз. Това се налага, за да знаят
студентите, че българия като част от ЕС трябва да ръководи своята икономика съгласно
общите правила в съюза.
Съдържание на дисциплината: Основни етапи на икономическото развитие на света;
показатели за измерване на световното стопанство; основни акценти за икономическото
развитие на света в различни периоди.
Входни и изходни връзки: Дисциплината е основополагаща за историческото
развитие на икономиката и допълва микро и макро икономика, икономика на
индустриалното предприятие 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: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код  20-17                         Дисциплина: Стратегически мениджмънт

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

Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603714

Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Доц.д-р Екатерина Андреева;  кат.Икономика и управление ; тел. 032/603714

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с същността на
стратегическото управление. Важно място е отделено на: стратегическото планиране;
стратегическия анализ; стратегическия избор; фирмената управленска стратегия.

Съдържание на дисциплината: Стратегическо планиране; стратегически анализ;
стратегически избор; маркетингови стратегии; фирмени стратегии.

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: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ:

Код  20-22                  Дисциплина: Управление на човешките ресурси

Семестър VІ ЕCST кредити 4,5                     ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603751
Факултет Стопански

Вид на обучението Общо часове Часове за седмицата
Лекции 30 2
Практически упражнения 30 2

Лектори:
Гл.ас.д-р Ива Бичурова; е-mail: iva78plovdiv@yahoo.com,  кат.Икономика на
хранителната индустрия ; тел. 032/603751

Анотация: Настоящия курс 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. Материята е структурирана в 13 глави обхващащи
ключовите проблеми в областта.

Курсът се преподава на български език.

Съдържание на дисциплината: 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.

mailto:iva78plovdiv@yahoo.com


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: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Код  20-21                         Дисциплина: Управление на индустриалното предприятие

Семестър ІV ЕCST кредити 7,5 ОКС „бакалавър”, редовно обучение

Специалност: Икономика на хранителната индустрия
Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната
индустрия”,тел.032/603 751
Факултет Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Проф. д-р Анастасия Бънкова;  кат.Икономика на хранителната индустрия ; тел.
032/603751

Анотация: В дисциплината управлението се конкретизира в обособеното предприятие
от ХИ. В хронологичен ред са разгледани проблеми, свързани с появата на различни
управленските модели, условията, при които те имат място на практика, върху
цялостното функциониране на производствени системи. Приложението на принципите
на бюрократичната, хуманизираната, системната организация, стройната и радикално
променящата се организация (препроектираната организация), създаването на
организационни мрежи и управлението им, са демонстрирани в предприятия от
хранителната индустрия.



Съдържание на дисциплината: Производствени системи; органиграми; модели на
управление и условия на прилагането им; диагностика на предприятието; поелементен
и процесен разрез на организационния строеж в различните случаи.

Входни и изходни връзки: Основи на управлението продължава в управление на
индустриалното предприятие, стратегическия мениджмънт, управление на ЧР и др.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват със схеми, ползва се
мултимедия. Практическите занятия се водят в семинарни зали. По време на семестъра
знанията на студентите се проверяват чрез разработване, презентация и дискусия и
оценяване от страна на колегите и преподавателя на задачи за домашна работа.
(Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от писмения
изпит и презентацията на домашната задача по време на управленията.)

Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”

Код 20-58                         Дисциплина: Връзки с обществеността

Семестър VІІ ЕCST кредити 4,0                       ОКС „бакалавър”

Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Методично ръководство: Катедра “Икономика на хранителната индустрия”,
тел.032/603706
Факултет: Стопански

Вид на
обучението

Общо часове Часове за седмица

Лекции 30 2
Семинарни
упражнения

30 2

Практически
упражнения

Лектори:
Д-р Атанаска Тенева;  кат.”Икономика на хранителната индустрия”; тел. 032/603 706,

Анотация: Изясняват се основните принципи на стандартната практика на организация
и управление на връзките с обществеността на всеки етап от тяхното осъществяване -
изследване, определяне на целите, планиране, комуникации и оценка. Акцентира се
върху възможностите за въздействие върху различни типове общности, върху
социалната отговорност, като се отчитат съвременните тенденции във фирменото
структуриране на връзките с обществеността.



Съдържание на дисциплината: Връзките с обществеността се разглеждат като
неделима част от комуникационната политика на бизнес организацията. Модели.
Етапи. Разработване, реализиране и оценка на проект. В темите за упражнения се
конкретизират основни подходи и тактики за анализ на ситуацията, изследване на
общественото мнение, за взаимодействие с медиите и осъществяване на
комуникационни програми, за управление на кампании.

Входни и изходни връзки: Предложената учебна програма е разработена в
съответствие с цялостния учебен план на специалността като се има предвид, че
студентите са слушали курсове по бизнес комуникации, социология, бизнес етика и
организационно поведение. Връзка с маркетингови и  управленски дисциплини.

Технология на преподаване: Използват се интерактивни методи. Привличат се
специалисти от практиката. Тематична извънаудиторна работа, чиито резултати се
презентират на семинарните занятия. Представят се или се разработват PR програми
Оценяването по дисциплината се извършва като интегрална оценка от самостоятелна
работа, активност и тест.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                     Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е научно-приложна и дава система от знания и умения за оценка и управление на микроикономическите процеси в предприятията. Тя е специализирана икономическа наука, свързана с разработването на методи и модели за анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на стопанските субекти. Анализът е естествената основа на финансовия мениджмънт.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е в основата на формирането на знания, умения и чувствителност за човешките измерения на управленската дейност. Фокусът е върху моралните измерения на бизнес отношенията,  действието на етичните стандарти в специфичната за бизнеса социална и корпоративна среда, истории на добрия бизнес. Разглеждат се водещи традиции за етичен анализ и тяхната пригодност за осмисляне на конкретни морални бизнес ситуации. Бизнес етиката се представя в нейната интердисциплинарност и разнопосочен обхват като делова, професионална, управленска, организационна етика.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е в основата на формирането на знания, умения и чувствителност у студентите от технологичните специалности за човешкото достойнство, свободата на избора, отговорността като същностни претенции към управленската дейност. Курсът по етика представя постиженията и спецификата на действие на универсалните ценности в различни национални култури. Разглеждат се водещи традиции за етичен анализ и тяхната пригодност за осмисляне на конкретни морални ситуации. Вниманието се насочва към междуличностните отношения и моралните измерения на професионализма, към действието на етични принципи и стандарти.


	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен
	Анотация: Курсът по философия представя основни философски теми, ключови понятия и утвърдени в eвропейската философска традиция стилове. Водещи са идеите на философската антропология.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка      Вид на изпита: писмен
	Анотация: В условията на пазарната икономика контрола на храните е един от най-важните проблеми за запазване здравето на хората.Особено внимание по отношение на хранителното законодателство обръща ЕС. Въведени са десетки Директиви и регламенти на ЕС относно качеството и хигиената на храните. България започна поетапно да внедрява европейското хранително законодателство.


	Катедра:ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен
	Анотация: Икономическите теории имат за задача да разкрият историята на икономическата мисъл. В курсът са включени различни икономически възгледи. Школите, направленията и концепциите отразяват историята на икономическата теория свързана с: меркантелизма; физиократизма; класическата политическа икономия;  маржинализмът и др.


	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен

	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                  Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината запознава студентите с конкретните икономически проблеми на индустриалното предприятие в условията на пазарна икономика. Важно място е отделено на категориите текущи и нетекущи активи; източници на финансиране; приходи и разходи на предприятието; данъци; себестойност; икономическа ефективност и др.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината икономика на труда оперира с понятия като: проектиране на трудовия процес; управление на производителността; нормиране на труда; заплащане на труда и др.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Макроикономиката е относително обособена част на дисциплината Икономика, която дава фундаментални знания относно принципите и механизмите на пазарната икономика. Настоящият курс запознава студентите с типичните характеристики на поведението на основните макроикономически субекти и инстуционалните механизми за регулиране на националното стопанство.


	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Макроикономиката е относително обособена част на дисциплината Икономика, която дава фундаментални знания относно принципите и механизмите на пазарната икономика. Настоящият курс запознава студентите с типичните характеристики на поведението на основните макроикономически субекти и инстуционалните механизми за регулиране на националното стопанство.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ТУРИЗЪМ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ТУРИЗЪМ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ТУРИЗЪМ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ТУРИЗЪМ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: изпит                          Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината е основополагаща и дава познания в областта на: развитието на управленската теория и практика; принципите на управлението; подходите в управлението; управленските функции; организационно-управленските структури; ръководството, ръководната дейност и стил, организационната диагностика (общи идеи) и др.


	Катедра „Икономика на хранителната индустрия”
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен
	Анотация: Пазарното поведение на индустриалното предприятие може да се изрази като сложен комплекс от субфункции на главната управленска функция маркетинг. Общите маркетингови усилия обхващат конкретни дейности свързани с: анализ на пазарната среда; маркетингови изследвания; стратегическо планиране; ценово планиране и др.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка   Вид на изпита: писмен
	Анотация: В право І част е обърнато внимание на основите на правото. Представени са теми от няколко правни дисциплини: обща теория на правото; конституционно право; административно право; финансово право и др.Право ІІ част третира проблеми само на  търговското право и обхваща правно организационните форми на стопанската дейност.


	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен

	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка                 Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината „Стопанска история” е една от образователните дисциплини, която дава познания за историческото развитие на националното стопанство в различните периоди от неговото развитие. „Стопанската история” е пряко свързана и с политическия строй в даден период на страната.


	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен
	Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с същността на стратегическото управление. Важно място е отделено на: стратегическото планиране; стратегическия анализ; стратегическия избор; фирмената управленска стратегия.

	Форма за проверка на знанията: изпит                      Вид на изпита: писмен

	Катедра: ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
	Код  20-21                         Дисциплина: Управление на индустриалното предприятие
	Форма за проверка на знанията: изпит         Вид на изпита: писмен
	Анотация: В дисциплината управлението се конкретизира в обособеното предприятие от ХИ. В хронологичен ред са разгледани проблеми, свързани с появата на различни управленските модели, условията, при които те имат място на практика, върху цялостното функциониране на производствени системи. Приложението на принципите на бюрократичната, хуманизираната, системната организация, стройната и радикално променящата се организация (препроектираната организация), създаването на организационни мрежи и управлението им, са демонстрирани в предприятия от хранителната индустрия.


	Катедра: „ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ”
	Форма за проверка на знанията: текуща оценка            Вид на изпита: писмен


