РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на образованието и науката
ЗАПОВЕД
№ РД09 - .................................................2021 г.
На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл. 13в. от Закона за професионалното образование и
обучение и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, при спазване на
изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във
връзка с осъществяване на професионално образование по професията и Заповед №
РД09-1102/21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката

УТВЪРЖДАВАМ
Учебна програма за специфичната професионална подготовка по учебен предмет
Икономика и управление на предприятието – теория по специалност код 3451204
„Икономика
професионално

и

мениджмънт“
направление

код

от

професия
345

код

345120

„Администрация

и

„Икономист“

от

управление“

за

професионално образование с придобиване на трета степен на професионална
квалификация с интензивно изучаване на чужд език, с разширено изучаване на чужд
език и без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, работещи по типови
учебни планове варианти В2, В4, В6, дневна форма на обучение, с прием след
завършено основно образование съгласно приложението.
Учебната програма влиза в сила от учебната 2021/2022 година.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

УЧЕБНА ПРОГРАМА
за специфична професионална подготовка
По

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Теория

за XII клас

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 345 Администрация
управление

ПРОФЕСИЯ: код 345120 Икономист

СПЕЦИАЛНОСТ: код 3451204 Икономика и мениджмънт

СОФИЯ, 2021 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:
Учебната програма по “Икономика и управление на предприятието” е
предназначена за професията “Икономист” от професионално направление
“Администрация и управление” за специалност “Икономика и мениджмънт”. В
тази програма са отразени както достиженията на теорията и практиката в развитите
страни, така и българският опит и специфика на развитие.
Учебното съдържание е комплексен характер и има за цел да формира у учениците
систематизирани знания за съвременното предприятие, като субект на стопанската
дейност. Изучават се основни икономически категории, както и закономерностите за
протичане и управление на икономическите процеси в предприятията.
В учебния процес следва да се обърне особено внимание на практико-приложната
страна на обучението. Поради комплексността на дисциплината се осъществява
взаимодействие е редица други учебни предмети, като маркетинг, финанси,
счетоводство и др.
При обучението на учениците по “Икономика и управление на предприятието” е
необходимо теоретичните знания да бъдат подкрепени е много практически примери от
дейността на съвременното предприятие.
Обучението по “Икономика и управление на предприятието” се организира чрез
активно включване на ученика в учебния процес и чрез проблемно поставяне и
изясняване на учебното съдържание. Методите на обучение, които се препоръчва да се
прилагат, са: интерактивни методи, казуси, тестове, делови игри, проблемни ситуации,
дискусии и др.
Изучаването на този предмет се извършва в учебен кабинет, разполагащ е нужните
средства за обучение и дидактическа техника.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Главната цел на учебната програма е да се разгледат теоретичните аспекти и
практическите проблеми на управлението. Обучението цели осъществяване на връзка
между теория и практика и създаване на специалисти, способни да вземат
самостоятелни решения и да поемат отговорности.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ:

XII клас
I срок
II срок

18 седмици по 4 часа = 72 часа 11
седмици по 4 часа = 44 часа
116 часа

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩО
ЧАСОВЕ

ТЕМИ

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

52

1.

Управление на предприятието.

4

2.

Планиране.

20

3.

Организиране.

16

4.

Контрол и контролинг.

2

5.

Управление на човешките ресурси в предприятията.

4

6.

Управление на качеството в предприятията.

2

7.

Управление на риска. Рискова политика на предприятията.

4

РАЗДЕЛ II. ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА

64

1.

Материално и стоково стопанство.

6

2.

Индустриално предприятие.

16

3.

Занаятчийство.

6

4.

Търговско предприятие.

12

5.

Строително предприятие.

6

6.

Транспортно предприятие.

6

7.

Селскостопанско предприятие.

6

8.

Туристическо предприятие.

6
ОБЩО:

РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ТЕМА 1. Управление на предприятието.
1.1. Управление на предприятието-същност и функции.
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1.2. Мотивация и личностна ценностна система като фактор на управление.
1.3. Концепции на управлението.
1.4. Стил на управление.
ТЕМА 2. Планиране.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Същност и видове планиране.
Стратегическо планиране.
Методи и модели за разработване на стратегията.
Тактическо и оперативно планиране
Управленско решение. Същност, етапи, методи за вземане на решение.

ТЕМА 3. Организиране.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Същност и аспекти на организирането.
Принципи на организирането.
Организиране на структура.
Организиране на дейност.
Неформална организация.

ТЕМА 4. Контрол.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Характеристика и принципи на контрола.
Техники на контрол.
Контролинг-същност и характеристика.
Задачи на контролинга.

ТЕМА 5. Управление на човешките ресурси в предприятията.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Управление на персонала - същност и задачи.
Планиране и подбор на персонала.
Развитие и обучение на персонала.
Оценка на персонала.

ТЕМА 6. Управление на качеството в предприятията.
6.1. Понятие за качество и управление на качеството. Значение.
6.2. Международни норми и стандарти.
ТЕМА 7. Управление на риска. Рискова политика на предприятията.
7.1. Управление на риска - необходимост и същност.
7.2. Видове рискове.
7.3. Процес на управление на риска - етапи.
7.4. Стратегии за управление на риска.
РАЗДЕЛ II. ОТРАСЛОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
ТЕМА 1. Материално и стоково стопанство.
1.1. Материално снабдяване - същност, значение, фази, инструменти, принципи
на доставка.
1.2. Определяне количеството на заявката и сроковете за доставка.
1.3. Складово стопанство- същност, функции и видове.

1.4. Икономически показатели.
ТЕМА 2. Индустриално предприятие.
2.1. Индустриално предприятие - същност и видове.
2.2. Видове и типове производство.
2.3. Промишлена продукция - характеристики, състав и измерители.
2.4. Производствена програма - значение и показатели.
ТЕМА 3. Занаятчийство.
3.1. Същност и характерни особености на занаятчийството.
3.2. Видове занаяти и занаятчийски предприятия.
3.3. Организиране на занаятчийството.
3.4. Занаятчийско обучение.
3.5. Основни дейности в занаятчийството.
ТЕМА 4. Търговско предприятие.
4.1. Същност и предпоставки за възникване на търговията.
4.2. Функции и форми на търговията.
4.3. Видове търговски предприятия на едро и дребно.
4.4. Производствени фактори на търговското предприятие.
4.5. Икономически показатели, характеризиращи дейността на търговското
предприятие.
4.6. Тенденции в търговията.
ТЕМА 5. Строителни предприятия.
5.1. Строителство - характеристика и особености.
5.2. Строително предприятие.
ТЕМА 6. Транспортно предприятие.
6.1. Същност на транспорта.
6.2. Видове транспортни предприятия.
ТЕМА 7. Селскостопанско предприятие.
7.1. Характерни особености на селското стопанство.
7.2. Селскостопанска продукция.
7.3. Селскостопанско предприятие - видове.
ТЕМА 8. Туристически предприятия.
8.1. Туристическо предприятие. Видове.
8.2. Туризмът в България. Видове туризъм.
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО:
В края на обучението учениците трябва да имат знания за :
• планиране дейността на предприятието;
• организиране дейността на предприятието;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

мотивиране на персонала за изпълнение на задачите;
контрол на дейността;
адаптиране дейността на предприятието към изискванията на външната среда;
формулиране нови цели и задачи за действие.
решаване на икономически проблеми;
планиране дейности и ресурси за създаване и организиране на предприятие;
разработване маркетингова стратегия за постигане на конкурентно предимство;
оценка на възможностите за развитие на предприятието според неговия жизнен
цикъл;
вземане на лични и социални решения за икономическите проблеми, които ще
срещнат през целия си живот;

VI. ЛИТЕРАТУРА:
1. Чаушева, В. и колектив; Икономика на предприятието, част 3., изд. Дионис
София, 2008 г.
2. Дончев, Д. Мениджмънт, София, изд. Мартилен, 2015 г.;
3. Илиев, И. и колектив, Икономика и мениджмънт, София, изд. Мартилен, 2008 г.;
4. Дончев Д. и колектив, Икономика на предприятието, част втора, София, изд.
Мартилен, 2012 г.;
5. Попов, Г. и Щерев, И. Икономика на предприятието, част първа. София, изд.
Мартилен, 2012 г.;
6. Тодоров, К. Предприемачество и мениджмънт. София, изд. Мартилен, 2009 г.;
7. Линднер И. и колектив, Предприемачество и мениджмънт, част 3, изд. Дионис,
София, 2007 г.
Могат да се ползват и други учебници, тъй като обучението по “Икономика и
управление на предприятията” обхваща всички области на стопанската практика и за
всеки раздел от учебната програма може да се ползва като допълнителна информация:
отделни учебници и помагала, предлагани на книжния пазар по финанси, мениджмънт
и т.н.

