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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO3110
2. Наименование на учебната дисциплина: Бизнес икономика
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити 3
8. Име на лектори: доц.д-р Кремена Андонова, проф. д-р Йосиф Илиев
9. Резултати от обучението: Да даде в процеса на обучение на студентите важни и

необходими знания за утвърждаване на конкурентните предимства на бизнес
организациите, за осигуряване на значимо нарастване на добавената стойност в
продуктите и брутната добавена стойност на бизнес организацията.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Учебната дисциплина “Бизнес

икономика” е съобразена изцяло с включените в учебния план на специалността
задължителни и избираеми дисциплини. Проблематиката в областта на бизнес
икономиката е богата и в този смисъл основни предпоставки за настоящата
дисциплина се съдържат в дисциплини като: Микро и макроикономика,
дисциплините в обхвата на мениджмънта, маркетинга и бизнес планирането,
управлението на човешките ресурси и др.

12. Съдържание на курса: Основна цел на обучението по “Бизнес икономика” е
студентите да получат съвременни знания и да придобият, дори утвърдят знания
в ключовата проблематика на конкурентоспособността. Да предостави на
студентите систематизирани знания за функциониране на икономическите
бизнес субекти, ориентирани едновременно към постигане на бизнес цели и
изпълнение на социални отговорности. Да предложи на обучаваните студенти
методически инструментариум (подходи и алгоритми) за оценка и анализ на
конкурунтоспособността.

13. Препоръчителна или задължителна литература:

• Велев, М., Клъстърен подход за повишаване на
конкурентоспособността, Софтрейд, С., 2007

• Велев, М., Подходи и методики за оценяване, анализ и повишаване на
микроикономическата конкурентоспособност, ИК – УНСС, С., 2014

• Дончев, Д и колектив, Бизнес икономика, Софтрейд, С., 2003
• Илиев, Й., Конкурентоспособност на българските фирми, ИК – УНСС,

С., 2006
• Илиев, Й., Индустриален растеж и лидерство, ИК – УНСС, С., 2014
• Илиев, Й., Реиндустриализацията на националната икономика, Научни

трудове на УНСС, студия, С. 2014



14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: По учебен план
дисциплината включва изцяло и единствено лекционен курс на обучение.
Нейното съдържание, от една страна, и изпълнението на целта и задачите, от
друга, определят следния подход към преподаването: Симбиоза между
класически академични лекции по десетте теми, включени в учебната програма,
дискусии по ключови въпроси и проблеми, решаване и обсъждане на примерни
задачи в обхвата на оценки на конкурентоспособността.

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български


