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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1008
2. Наименование на учебната дисциплина: Контролинг
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 8
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Миглена Темелкова
9. Резултати от обучението:
Целта на дисциплината „Контролинг” е да се надградят придобитите знания в областта на

управлението на бизнес организациите с конкретни контролингови похвати и методи и
практически способности и умения по отношение на аналитичност, бързо реагиране в
променяща се бизнес среда, кумилиране на алтернативни управленски решения.

Задачите се свеждат до:
 запознаване с характеристиките, методите и възможностите на контролинга като

концепция;
 придобиване на знания за възможностите на контролинговия инструментариум за

постигане на гъвкаво и адаптивно управление;
 изграждане на способности за:

• планиране и развитие на бизнес идея;
• прогнозиране на бизнес показатели;
• аналитичност при оценяване на влиянието и въздействието на вътрешните и външните

фактори на средата;
• формиране на набор от управленски алтернативи;

 надграждане на мениджърския понятиен апарат и способностите на студентите за бърза и
адекватна бизнес реакция в динамично променяща се бизнес среда.
10.Начин на осъществяване: директно

11.Предварителни и съпътстващи изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на мениджмънта, маркетинга,

планирането и прогнозирането на финансовите потоци, предприемачеството. От съществено
значение са знанията придобити по дисциплините «Основи на управлението», «Маркетинг»,
«Стратегическо управление», «Предприемачество», «Планиране и прогнозиране»,
«Финанси», «Счетоводство».

12. Съдържание на курса:
Материалът (3 часа на седмица, 15 седмици) се поднася под формата на теория,

която е съпътствана с примери от реалния икономически оборот и развитието на
националната и световната контролингова практика. Съществено внимание се отделя на
груповата динамика и „ученето на база преживяно” при усвояването и осъзнаването на
основните категории на контролинга, неговия инструментариум и значение в управленската
практика на адаптиращите се към глобалната икономика, производствени предприятия.
Студентите надграждат теоретичните си знания от лекциите (2 часа на седмица, 15 седмици)
като участват в групов динамичен процес и учат на база  преживян опит. В хода на
обучението си те са разделени на групи, съставляващи отделни компании, създават свой



бизнес, разработват бизнес план, планират и прогнозират бизнес показатели. Екзаменаторът
периодично променя условията на средата, в която работят студентските компании, и
провокира студентите да проявят гъвкаво мислене, адаптивност и иновативност при
анализирането и реагирането им спрямо изменението на средата. Стедентите разполагат с
виртуални пари и търгуват в хода на занятията, като студентите, участващи в една компания
нямат право да купуват продуктите на своята фирма.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

Основна литература:
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация. Колор принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Контролинг в производствената организация – сборник с тестове. Колор
принт. Варна, 2010.
Темелкова, М. Семинарна тетрадка по контролинг. Колор принт. Варна, 2011.
Лесидренска, С. Контролингът в производственото предприятие. Варна, 2007.
Лесидренска, С., Димитров, И. Възможности за приложение на метода на целевата
себестойност при продуктови иновации. сп. Механика на машините, серия: Икономика и
мениджмънт. ТУ – Варна, 7/2005.
Ziegenbein, K. Controlling. Verlag Kiehl, 2002.
Reichman, T. Controlling mit Kennzahlen. München, 1990.

Допълнителна литература:
Маноилов, Г. Стратегическите карти – средство за синхронизация между бизнеса и ИТ.
списание CIO. 3/2008.
Темелкова, М. Оптимизация на производствени системи при тяхното преструктуриране.
Дисертация. ТУ-Варна. 2007.
Хорват, П. и колектив. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система
отчетности. Бюджетирование. пер. с немски; Альпина Бизнес Букс. Москва, 2006.
Цветков Г. Производствен мениджмънт. Софтрейд. София, 2006.
Deming, W. Deming's 1950 Lecture to Japanese Management. Translation by Teruhide Haga.
2006.
Joseph A. De Feo, Barnard. W. JURAN Institute's Six Sigma Breakthrough and Beyond - Quality
Performance Breakthrough Methods. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. 2005.

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
Разработен е виртуален курс за обучение, поместен в сайта на университета,

включващ презентационен материал и над 900 тестови въпроса.
15. Методи за оценка и критерии:

Изпитът преминава под формата на онлайн тест върху теоретичния материал и
степента на завършеност на бизнес идеята, разработвана и развивана в семинарните занятия
и лекциите през семестъра, като под внимание се взема и активността на студентите по време
на самия обучителен процес през семестъра. Критериите за оценяване на теоретичния онлайн
тест са описани преди стартирането на теста в сайта на университета.
Тежест на оценяването:
 Оценяване в процеса на обучение - разработен бизнес през семестъра и компания,

развиваща дейност и реализирала оборот – носи 50% тежест в крайната оценка;
 Теоретичен онлайн тест от 20 въпроса с продължителност 40 минути – носи 50% тежест в

крайната оценка, като компютърът отчита верните отговори и показва правилните при
сгрешените въпроси. Компютърът оценява резултатите по зададени предварително критерии
(до 50% верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80% верни отговори
– Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен 6.).

16. Език на преподаване: български

http://209.85.129.132/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://deming.eng.clemson.edu/pub/den/deming_1950.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Dbg%26q%3D%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%2B%25D0%2598%25D0%25B7%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25BE%25D1%2582%2B%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%26tq%3DDeming%2BOut%2Bof%2Bthe%2Bcrisis%26sl%3Dbg%26tl%3Den&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhiDh6vgvx5Ta5ax5AffAlATnO7Pig
http://209.85.129.132/translate_c?hl=bg&langpair=en%7Cbg&u=http://deming.eng.clemson.edu/pub/den/deming_1950.htm&prev=/translate_s%3Fhl%3Dbg%26q%3D%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%2B%25D0%2598%25D0%25B7%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%2B%25D0%25BE%25D1%2582%2B%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%26tq%3DDeming%2BOut%2Bof%2Bthe%2Bcrisis%26sl%3Dbg%26tl%3Den&rurl=translate.google.bg&usg=ALkJrhiDh6vgvx5Ta5ax5AffAlATnO7Pig

