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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAN 1045
2. Наименование на учебната дисциплина: Организация и управление на малкия и среден бизнес
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Попова
9. Резултати от обучението: Целите на курса включват: разглеждане на някои проблеми на
индустриалната политика и произтичащите от това особености на управлението на малък и среден бизнес
(в сравнителен план); изследване на процеса на планиране на бизнеса и на осъществяване на
икономическа ефективност; изграждане на знания и практически умения за управляване на резултатите
като приоритет и за оптимално използване на ограничените ресурси (време, финансови средства,
ангажирани към проекта хора).
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От студентите се очаква да имат знания по микро- и
макроикономика, психология на управлението, мениджмънт, маркетинг.
12. Съдържание на курса: Дисциплината тематично обхваща основните проблеми при присъединяването
на българския малък и среден бизнес в европейското пространство, изяснява въпросите относно
възможностите за изграждане на организационния капитал на фирмата, управленските аспекти на
процеса на планиране на дейността, на изготвяне и следване на стратегия за развитие.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

1. България в Европейския съюз. Правно-икономически аспекти, ГорексПрес, София, 2006, стр.112-
124.
2. Дракър, П., Мениджмънт в следващото общество, Издателство “Класика и стил” ООД, София,
2006.
3. Състав. и науч. ред. Йордан П. Коев, Малкият бизнес: справочник почти за всеки, 2006
4. Коев, Й., Вунова-Нарлева, К., Минков, И., Предприемаческа и фирмена култура в прехода към
пазарно стопанство, Издателство “Наука и икономика”, ИУ, Варна, 2010.
5. Тодоров, К., Бизнес предприемачество, част I и част II, БАРМП, С., 2011.
6. Palmer, Ad., B. Hartley, The Business Environment, McGraw-Hill Book Company, 2009.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: методите на преподаване и обучение
включват лекционния курс по дисциплината, консултации и самостоятелна извънаудиторна работа.
15. Методи за оценка и критерии: В процеса на обучение се оценява работата на студентите по
изследователската работа и практическата задача (по конкретен проект за започване на собствен бизнес)
по традиционния начин с количествен измерител за знания. Проверката и оценката на придобитите
знания и компетенции се осъществява чрез следните форми: участие и контролна оценка на студентите
по време на занятията – 40%; оценка на изпитен тест и/или казус – 60 %.
16. Език на преподаване: български.


