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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината интегрира знанията и умениятa, придобити от различните стопански 

дисциплини по време на следването. Вниманието е насочено към изработване на знания, умения и 

навици за работа в екип и вземане на комплексни управленски решения. В условия, максимално 

близки до реалните, студентите се запознават с конкретни методи за анализ, моделиране и 

управление на стопанската дейност и изграждането на работоспособен управленски екип. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основната цел на дисциплината е да интегрира знанията, умениятa и навиците от 

всички предходни дисциплини и да мотивира студентите за тяхното активно използуване. 

Вниманието е насочено към изработване и вземане на комплексни управленски 

решения. По време на играта студентите се поставят в поредица от конкретни стопански ситуации, 

които ги стимулират към активни самостоятелни действия. При това, чрез изработване на 

конкретни решения се затвърдява значителен по обем теоретичен материал. Създават се умения 

за разработка и вземане на решения, насочени към определени цели и съобразени с динамично 

изменящата се обстановка и действието на случайни фактори. Компютърните делови игри 

съчетават едновременно активизиране както на интелектуалната, така и на емоционалната сфера. 

Игрите имитират остри конкурентни ситуации и обезателно съдържат съревнователен елемент. 

Специално внимание е отделено на използването на ИНТЕРНЕТ, персоналните 

компютри и имитационните модели в управленската дейност, поради важното им значение в 

съвременни условия. 

През време на играта студентите поемат конкретни роли и участват в екип (борд на 

директорите), управляващ конкретна стопанска организация. В края на играта защитават своята 

стратегия (представят я пред акционерното събрание на Холдинга) и подготвят курсова работа 

(отчет за управленската си дейност до ръководството на Холдинга). 

В резултат от изучаването на дисциплината “Делови игри” студентите формират знания 

за същността и принципите на управлението. Като правило в една игра се интегрират 

познавателни задачи от различни раздели на учебния материал (включително от различни лекции, 

теми и дисциплини). Дисциплината дава знания за: 

- историята и тенденциите на управленската наука и връзките й с другите науки; 

- основните идеи, принципи и методи на теорията на управлението. 

В процеса на изучаване на дисциплината студентите придобиват умения за:  

- ефективна работа в работа в екип; 



- ефективно комуникиране в устна и писмена форма чрез участие в състезателни 

дискусии, разработка на писмени отчети и компютърни презентации; 

- системно мислене и прилагане на системен подход; 

- целенасоченото филтриране на информация от силно зашумени информационни 

потоци; 

- вземане на решения в условията на стрес, висока неопределеност, информационен 

шум и дефицит от време; 

- моделиране и квантифициране на управленските проблеми; 

- използуване на компютърната техника и ИНТЕРНЕТ в управлението; 

Знанията и уменията по “Делови игри” завършват оформянето на специалиста, като 

подпомагат интегрирането на придобитите по време на следването знания в цялостна система. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината се изучава в последния семестър и предполага, че студентите са 

изучавали повечето от основните стопански дисциплини, включително курсове по “Микро-

икономика”, “Макро-икономика”, “Финанси”, “Счетоводство”, “Статистика”, “Маркетинг”, 

“Информатика” и пр. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Финанси Задължителна 6  60  60  30  30 
Маркетинг Задължителна 6  60  60  30  30 
Счетоводство и контрол Задължителна 6  60  60  30  30 
Бизнес администрация Задължителна 6  60  60  30  30 
Икономика и маркетинг 
на туризма 

Задължителна 6         

Международни 
икономически отношения 

задължителна 6  60  60  30  30 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

1. ДЕЛОВИ ИГРИ. 

1.1. Определения и основни понятия. 

1.2. Видове делови игри. Признаци за класификация. Историческо развитие. 

1.3. Характерни черти, предимства, недостатъци и област на приложение на различните 

видове делови игри. 

1.4. Делови игри, построени на основата на имитационни модели на стопански системи. 

2. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДЕЛОВИ ИГРИ В УПРАВЛЕНИЕТО. 

2.1. Управленски задачи, решавани с помощта на делови игри. 

2.2. Използуване на деловите игри като средство за предварително проиграване на 

управленски решения и анализ на техните последствия. 

2.3. Използуване на деловите игри в процеса на проектиране или модернизация на 

системата. 

2.4. Използуване на делови игри за оценка на организационни и структурни изменения в 

разглежданата система. 

2.5. Използуване на делови игри за прогнозиране на бъдещото поведение на разглежданата 

система. 



2.6. Използуване на деловите игри за изследователски цели (като средство за разкриване и 

анализ на действуващите в моделираната система закономерности). 

2.7. Използуване на деловите игри за оценка на лични качества и способности. 

3. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕЛОВИ ИГРИ. 

3.1. Проектиране на деловата игра. Основни принципи. 

3.2. Дефиниране на игровото съдържание. 

3.3. Проектиране на игровите действия и игровите правила. 

3.4. Проектиране на входните и изходните данни и формите за тяхното представяне. 

3.5. Проектиране структурата на компютърната програма и определяне на необходимия 

софтуер. 

4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИТАЦИОННИЯ МОДЕЛ. 

4.1. Формулиране на проблема и създаване на концептуален модел. 

4.2. Събиране на информация за моделираната система. 

4.3. Синтез на математическите описания на блоковете в модела. 

4.4. Програмна реализация на модела. 

4.5. Настройка на модела (подбор на блоковете и настройка на коефициентите). 

4.6. Оценка на адекватността и избор на окончателен вариант на модела. 

4.7. Използуване на изградения модел. Провеждане на моделни експерименти. 

4.8. Изграждане на модели на реални системи - примери. 

5. ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИГРАТА. 

5.1. Подготовка на ръководство за администраторите на деловата игра. 

5.2. Подготовка на ръководство за потребителите (играчите) на деловата игра. 

5.3. Тестване на визуалните и звуковите ефекти, съпровождащи играта. 

5.4. Обучение на администраторите и тестване на деловата игра. 

5.5. Експериментиране на играта в реални условия и отстраняване на откритите 

недостатъци. 

5.6. Окончателно документиране на деловата игра. 

6. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА ДЕЛОВА ИГРА. 

6.1. Характерни особености при използуване на делови игри. 

6.2. Използуване на деловите игри за целите на прогнозирането. 

6.3. Прогнозни експерименти от типа "Ако ..., то ...". Сценарии на възможното бъдеще. 

6.4. Управленски игри и проиграване на възможни ситуации и траектории на развитие. 

6.5. Практически примери и съществуващи програмни продукти. 

7. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ДЕЛОВИТЕ ИГРИ В 

УПРАВЛЕНИЕТО И В ОБУЧЕНИЕТО.  

8. ПРИМЕРИ ЗА ДЕЛОВИ ИГРИ, ДОБИЛИ ШИРОКА ПОПУЛЯРНОСТ.  

9. КОМПЮТЪРНИ ДЕЛОВИ ИГРИ И ФИНАНСОВИ СИМУЛАТОРИ НА ЕЛЕКТРОННИ 

ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.  

  

ДЕЛОВА ИГРА „ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО” 

1.  ИНСТРУКТАЖ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛОВАТА ИГРА. 

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКИПИТЕ (БОРДОВЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ). 

3. ОБЯВЯВАНЕ ГРАФИК НА ИГРАТА. 

4. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ (УПРАВЛЯВАНАТА КОМПАНИЯ). 

1.1. Предистория на компанията. 



1.2. Финансови и мениджърски отчети от предишните периоди. 

5. СЦЕНАРИЙ НА УПРАВЛЕНСКАТА ИГРА.  

1.3. Управленски цели, поставени пред екипите. 

1.4. Основни управленски функции и разпределение на ролите. 

1.5. Вземани решения. 

1.6. Получавани резултати. 

6.  ПРОИГРАВАНЕ НА ПРОБЕН ПЕРИОД НА ИГРАТА (ПЕРИОД 0).  

7. ПРОИГРАВАНЕ НА ДЕЛОВАТА  ИГРА ЗА ПЕРИОДИ ОТ 1 ДО 7 (ИГРОВИ ТРИМЕСЕЧИЯ) В 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ УСЛОВИЯ.  

8.  РАЗБОР В КРАЯ НА ИГРАТА (АКЦИОНЕРНО СЪБРАНИЕ НА КОМПАНИЯТА). 

1.7. Основни доклади. 

1.8. Реплики. 

1.9. Дуплики. 

1.10. Демонстрация и обсъждане на видео-протокола от играта. 

9.  ИНСТРУКЦИЯ  ЗА ПОДГОТОВКА НА МЕНИДЖЪРСКИТЕ ОТЧЕТИ. 

1.11. Критерии за оценка на отчетите. 

1.12. Изисквания към оформянето и компютърните презентации. 

1.13. Демонстрация на видео-материали и компютърни презентации във връзка с играта.  

10.ОЦЕНКА И ОБЯВЯВАНЕ НА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ИЗЛОЖБА НА ОТЧЕТИТЕ И 

КОМПЮТЪРНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

Основни форми за преподаване са: 

- лекции, онагледени с видео материали, овърхед-слайдове, компютърни презентации 

и/или мултимедийни прожекции;  

- семинарни занятия, съдържащи само активни методи за обучение (делова игра) в 

съчетание с редица педагогически прийоми (беседи с насочващи въпроси и прожекция на видео-

материали, съревнователни дискусии с видео-запис и последващо обсъждане и пр.); 

-през цялото време на семинарните занятия интензивно се използва  и компютърна 

техника и компютърни модели; 

-курсова работа (писмен отчет за деловата игра, разработен от състезаващите се екипи 

и представени на заключителна междуекипна дискусия); 

 

МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методът за оценяване през семестъра се основава на комплексни (многокритериални) 

точкови оценки, в които участват резултатите от:  

-делова игра, провеждана в състезателни условия (максимум до 30 точки по 6 различни 

критерия); 

-курсова работа (отчет за делова игра, (максимум до 30 точки по 6 различни критерия)); 

На основата на комплексните точкови оценки се оформя шестобална оценка с 

задължителни минимални изисквания за оценка “Среден 3.00” и със симетрично честотно 

разпределение за оценките 3.00, 4.00, 5.00 и 6.00. 

По дисциплината не може (и не се провежда) изпит от традиционен тип. 
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1. ДЕЛОВИ ИГРИ. 

1.1.  Определения и основни понятия. 

1.2.  Видове делови игри. Признаци за класификация. Историческо развитие. 

1.3.  Характерни черти, предимства, недостатъци и област на приложение на различните 

видове делови игри. 

1.4.  Делови игри, построени на основата на имитационни модели на стопански системи. 

2. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДЕЛОВИ ИГРИ В УПРАВЛЕНИЕТО. 

2.1.  Управленски задачи, решавани с помощта на делови игри. 

2.2.  Използуване на деловите игри като средство за предварително проиграване на 

управленски решения и анализ на техните последствия. 

2.3.  Използуване на деловите игри в процеса на проектиране или модернизация на системата. 

2.4.  Използуване на делови игри за оценка на организационни и структурни изменения в 

разглежданата система. 

2.5.  Използуване на делови игри за прогнозиране на бъдещото поведение на разглежданата 

система. 

2.6.  Използуване на деловите игри за изследователски цели (като средство за разкриване и 

анализ на действуващите в моделираната система закономерности). 

2.7.  Използуване на деловите игри за оценка на лични качества и способности. 

3. ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕЛОВИ ИГРИ. 

3.1.  Проектиране на деловата игра. Основни принципи. 

3.2.  Дефиниране на игровото съдържание. 

3.3.  Проектиране на игровите действия и игровите правила. 

3.4.  Проектиране на входните и изходните данни и формите за тяхното представяне. 

3.5.  Проектиране структурата на компютърната програма и определяне на необходимия 

софтуер. 

4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИТАЦИОННИЯ МОДЕЛ. 

4.1.  Формулиране на проблема и създаване на концептуален модел. 

4.2.  Събиране на информация за моделираната система. 

4.3.  Синтез на математическите описания на блоковете в модела. 

4.4.  Програмна реализация на модела. 

4.5.  Настройка на модела (подбор на блоковете и настройка на коефициентите). 

4.6.  Оценка на адекватността и избор на окончателен вариант на модела. 

4.7.  Използуване на изградения модел. Провеждане на моделни експерименти. 

4.8.  Изграждане на модели на реални системи - примери. 

5. ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИГРАТА. 



5.1.  Подготовка на ръководство за администраторите на деловата игра. 

5.2.  Подготовка на ръководство за потребителите (играчите) на деловата игра. 

5.3.  Тестване на визуалните и звуковите ефекти, съпровождащи играта. 

5.4.  Обучение на администраторите и тестване на деловата игра. 

5.5.  Експериментиране на играта в реални условия и отстраняване на откритите недостатъци. 

5.6.  Окончателно документиране на деловата игра. 

6. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА ДЕЛОВА ИГРА. 

6.1.  Характерни особености при използуване на делови игри. 

6.2.  Използуване на деловите игри за целите на прогнозирането. 

6.3.  Прогнозни експерименти от типа "Ако ..., то ...". Сценарии на възможното бъдеще. 

6.4.  Управленски игри и проиграване на възможни ситуации и траектории на развитие. 

6.5.  Практически примери и съществуващи програмни продукти. 

7. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ДЕЛОВИТЕ ИГРИ В 

УПРАВЛЕНИЕТО И В ОБУЧЕНИЕТО.  

8. ПРИМЕРИ ЗА ДЕЛОВИ ИГРИ, ДОБИЛИ ШИРОКА ПОПУЛЯРНОСТ.  

9. КОМПЮТЪРНИ ДЕЛОВИ ИГРИ И ФИНАНСОВИ СИМУЛАТОРИ НА ЕЛЕКТРОННИ 

ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ.  

 

           ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1.  Марчев, А. А., Записки от лекциите по учебната дисциплина ‘Делови игри”, БСУ, Бургас, 2011 г. 

2.  Марчев, А. А., А. А. Марчев, мл., Учебен сайт в помощ на студентите, изучаващи 

дисциплината: http://basaga.org, 2012 г. 

3.  Марчев, А. А., А. А. Марчев, мл., Л. В. Аначков, "Делова игра 'Фъстъчено масло'” (ръководство 

за студента), София, 2002-2011, http://basaga.hit.bg/peanut/index.htm  

4.  Марчев, А. А., Неизбежния преход: от схоластицизъм към игровизация, юбилейна научна 

конференция ’20 години специалност към катедра “Управление”’ в УНСС на тема 

“Переспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация”, София, 

УНСС, 14-15.10.2011 г., Университетско издателство “Стопанство”, София 

5.  Антонова, А., А. А. Марчев, мл., А. А. Марчев, ст., Игрите като иновативен подход за развитие 

на управленски умения, юбилейна научна конференция ’20 години специалност към катедра 

“Управление”’ в УНСС на тема “Переспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес 

администрация”, София, УНСС, 14-15.10.2011 г., Университетско издателство “Стопанство”, 

София. 

6.  Reeves, B., J. L. Read, Total Engagement (Using Games and Virtual Worlds to Change the Way 

People Work and Businesses Compete), Harvard Business Press, Boston 2009. 

7.  Марчев, А. А., А. А. Марчев мл., „Активни методи, управленски игри и симулации в 

образованието”, научна конференция с международно участие „Авангардни научни 

инструменти в управлението”, Университет за национално и световно стопанство, катедра 

„Управление”, 19.09. – 23.09.2008, гр. Равда, сборник доклади, , Том 1, София, 2010 г. 

8. Христев, С., А. А. Марчев мл., М. Младенова, "Изграждане на виртуален екип чрез делови 

игри", Научна конференция с международно участие "Предизвикателства пред висшето 

образование и научните изследвания в условията на криза", 25 - 26 юни 2010 г., Бургас. 

http://basaga.org/

