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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: БИЗНЕС АНАЛИЗИ 

2. Код на курса: 47.1.7.7.54 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми 

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора:  проф. д-р Миглена Темелкова 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на бизнес анализа на стапонската дейност на икономическите субекти, да се 

обогати техния понятиен апарат и аналитичен инструментариум и да се надградят техните 

практически способности за анализ на реални икономически процеси.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания относно характеристиките, методите и възможностите на 

стратегическите, оперативните, процените и ситуационите анализи, понятийния апарат, 

свързан с аналитичната дейност във фирмата, факторите, подлежащи на аналитична дейност 

и определящи динамиката на глобалната икономическа среда, анализа на възможностите за 

бърза и адекватна бизнес реакция в динамично променяща се бизнес среда. 
Практически умения, които студентите следва да придобият и развият по време на курса 

са свързани с прилагането на аналитичния инструментариум за постигане на гъвкаво и 

адаптивно управление, както и с изграждане на способности за: 

 анализ на планирана бизнес идея, дейност, процес, операция; 

 анализ на прогнозираните бизнес показатели; 

 аналитичност при оценяване на влиянието и въздействието на вътрешните и 

външните фактори на средата; 

 анализ на формирания набор от управленски алтернативи. 

Компетенции за анализ и оценка на дейността на бизнес организацията на стратегическо, 

оперативно, процесно и ситуационно ниво.  

10. Начин на преподаване:  

Лекционният материал се поднася под формата на теория, която е съпътствана с примери 

от реалния икономически оборот и развитието на националната и световната икономическа 

практика. Съществено внимание се отделя на груповата динамика и „ученето на база 

преживяно” при усвояването и осъзнаването на основните методи и инструменти за анализ и 

значението на аналитичната дейност в управленската практика на адаптиращите се към 

глобалната икономика, бизнес структури. 

11. Предварителни изисквания: 

От съществено значение са знанията придобити по дисциплините Аналитична 

микроикономика, Основи на управлението, Бизнес статистика, Статистически методи в 

управлението, Динамична макроикономика, Основи на операционното управление, Бизнес 

информатика, Бизнес информационни системи, Финансово-счетоводна политика и приложен 

софтуер, Предприемаческо управление, Планиране и управление на SCRUM проекти и 

методологии в съобщенията. 

12. Съдържание на курса:  

В дисциплината се разглеждат актуални теми, свързани със същностните характеристики 

на анализа и оценката на дейността на бизнес организацията. Материалът е структуриран в 



три раздела. В раздел „Стратегически анализи” се разглеждат методите за стратегическа 

оценка в бизнес организациите. Акцент се поставя върху стратегическите ориентири на 

бизнес организацията и възможностите й за стратегическо развитие. Разделът „Оперативни 

анализи” засяга важни въпроси от областта на оперативното организиране и управление на 

бизнес средата. От съществено значение в този раздел са анализите на печалбата и 

производството. Третият раздел касае аналитичната дейност на процесно ниво, като 

фундамент в нея се явява измерването на параметрите на процесите. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Максималният брой точки (100) се формира от изпита и работата през семестъра. 

Изпитът преминава под формата на тест върху теоретичния материал. Влияние оказва и 

степента на завършеност на аналитичната дейност, изисквана в петте разработвани през 

семестъра проекта, като под внимание се взема и активността на студентите по време на 

самия обучителен процес през семестъра. Критериите за оценяване на теоретичния тест са 

описани на бланката на теста. 

Изискванията при формиране на оценката по шестобалната система са: 

 Оценяване в процеса на обучение - разработени пет проекта през семестъра – носи 

50% тежест в крайната оценка; 

 Теоретичен тест от 20 въпроса с продължителност 40 минути – носи 50% тежест в 

крайната оценка, като се отчитат верните отговори и се показват правилните при 

сгрешените въпроси. Оценяването на резултатите става 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.). 

Формирането на крайната оценка в курса на обучение е съобразно получени точки и 

подредбата им по шестобалната система, дадено в Таблица 1. 

                  Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 


