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 АНОТАЦИЯ  

Учебната дисциплина запознава студентите с основните концепции за разработване 

и реализиране на стратегия на бизнес единица и стратегия на корпорация (диверсифицирана 

фирма, мултибизнес фирма). В рамките на дисциплината студентите се запознават със: 

съдържанието на процеса на стратегическо планиране; с ролята на стратегическото 

управление за оцеляването и просперирането на бизнес организациите; с методите за 

разработване на стратегия на организацията; с методиката на избор на страгическа позиция 

на организацията; както и с основните аспекти на създаването на организационни 

предпоставки за реализация на избраната стратегия.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

 Основна цел на дисциплината е да се усвоят знания и умения за провеждане на 

стратегически анализ, за разработване и избор на стратегически алтернативи, за управление 

на процеса на реализация на избраната стратегическа алтернатива. 

В резултат на изучаването на учебната дисциплина студентите трябва да могат:  

 да разясняват същността на организационните стратегии, на стратегическите 

решения, да разграничават видовете организационни стратегии;  

 да обосновават избора на подходящи стратегии в зависимост от спецификата 

на отрасъла и на ситуацията на фирмата;  

 да използват портфейлни методи за разработване на организационна 

стратегия; 

 да обосновават избора на стратегическа позиция на фирмата; 

 да разграничават основните задачи на ръководството при реализация на 

стратегията: управление на стратегическите изменения, регулиране на 

организационната структура, управление на ресурсите на фирмата в 

съответствие с изискванията на стратегията, осъществяване на стратегическо 

лидерство и наличие на корпоративна култура. 

 да провеждат анализ за установяване на необходимите организационни - 

кадрови, културни, лидерски и други условия за реализацията на стратегията.  
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ПРЕДПОСТАВКИ  

Дисциплината е интегративна, поради което има изисквания за предварително 

изучаване на дисциплините: основи на управлението, прогнозиране и планиране, основи на 

маркетинга, статистика, финанси, счетоводство и др. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити Редовно и 
дистанционно 

обучение 

задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Маркетинг Избираема  6 30 30  60 30   30 

Бизнес администрация Задължителна 6 30 30  60 30   30 

 МИО                                            Избираема                 6 30 30  60 30   30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Стратегическо планиране в организациите. 

Стратегическото планиране като система за управление – възникване и развитие. 

Условия за стратегическо планиране при различните форми на конкуренция. Стратегията 

като икономическо понятие – същност, роля, елементи. Модели на процеса на 

стратегическото планиране. Реализация на стратегическия планов процес.  

Тема 2. Стратегически алтернативи за развитие на организацията. 

Стратегии за развитие на организация, оперираща на един пазар. Стратегии за 

развитие на организацията, оперираща на няколко свързани пазара. Приложение на 

портфейлни методи за избор на стратегическа алтернатива. 

Тема 3. Модели за определяне стратегията на бизнес единицата на даден пазарен 

сектор .  

Адаптивен модел; конкурентен модел и модел на оцеляването. 

Тема 4. Стратегии на сътрудничество, на сливане и поглъщане, на вертикална 

интеграция, на аутсорсинг.  

Стратегии на сътрудничество (стратегически алианси) – същност, видове. Стратегии 

на сливане и поглъщане - фази на осъществяване; основни условия за успех. Стратегии на 

вертикална интеграция - предимства и недостатъци. Стратегии на аутсорсинг – същност, 

видове аутсорсинг.  

Тема 5. Стратегии на диверсификация 

Диверсификация – същност и необходимост. Диверсификация в свързани отрасли – 

стратегическо съответствие между веригите на стойността на отделните бизнеси. 

Диверсификация в несвързани отрасли. Комбинирани стратегии за диверсификация. 

Тема 6. Избор на стратегическа позиция на фирмата 

Предназначението и съдържанието на процеса на избор на стратегическа позиция на 

организацията. Методи за анализ на външната и вътрешна среда на организацията. 

Методика за приложение на матрицата „привлекателност на пазара / конкурентен статус на 

организацията“ в процеса на избор на стратегическа позиция на организацията. 

Тема 7. Управление на набора от стратегически бизнес зони на корпорацията.  

Балансиране на набора от стратегически бизнес зони по фази на жизнения цикъл на 

търсенето и технологиите. Външна и вътрешна гъвкавост. Матрица на уязвимостта. 

Синергизъм. Матрица на синергизма. Управление на набора от стратегически бизнес зони 

при множественост на критериите за оценка и противоречивост на техните изисквания.  

Тема 8. Управление на стратегическите изменения - създаване на 

организационни предпоставки за реализация на приетата стратегия.  
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Модел на управление на стратегическите промени. Кадрово осигуряване на процеса 

на реализация на стратегията. Формиране и развитие на основните компетенции. 

Привеждане на организационната структура в съответствие с новоизбраната стратегия. 

Превръщане на стратегически значимите дейности от веригата на стойността в основни 

изграждащи блокове на организационната структура. Определяне на властовите 

пълномощия на подразделенията. Формиране на поддържащи стратегията политики и 

процедури. Въвеждане на най-добрите практики. Усъвършенствуване на системите за 

възнаграждения.  

Тема 9. Стратегическо лидерство.  

Преодоляване на лидерския дефицит. Избор на лидерски стил. 

Тема 10. Организационната култура като фактор за ефективната реализация на 

новоизбраната стратегия.  

Същност на организационната култура. Типология  организационна култура. 

Разкриване на необходимостта от промяна на организационната култура.  

Тема 11. Балансираната система от показатели и стратегията на фирмата. 

Същност на балансираната система показатели. Балансираната система показатели 

като инструмент на стратегическото управление. Основни принципи на организацията, 

фокусирана върху стратегията. Стратегическата карта като инструмент за описание и за 

контрол на процеса на реализация на стратегията. Специфика на стратегическите карти за 

различните генерични стратегии. 
 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Използват се интерактивни и традиционни методи на обучение – дискусии и анализ 

на казуси.. 

Студентите разработват курсов проект самостоятелно или по групи от двама до трима 

човека. Целта на курсовия проект е да се приложи методиката за избор на стратегическа 

позиция на фирма.  
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1.РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

Семестриалната оценка на знанията и уменията на обучаваните е комплексна и се 

формира от два основни елемента: 

1) текущо оценяване; 

2) семестриален изпит. 

По този начин се осигурява постоянен мониторинг върху развитието и прогреса на 

студентите. 

1.1 Текущо оценяване 

Текущото оценяване се реализира по време на разработването на курсовия проект от 

студента. Върху текущата оценка оказва влияние и участието при обсъждането на казусите 

и решаването на тестовете по съответната тема в рамките на семинарните занятия. Текущото 

оценяване може да се използва за освобождаване на студентите от изпит. 

1.2 Семестриален изпит 

Семестриалният изпит включва решаване на тест с 25 затворени въпроса. 

Времетраене на изпита: 1 астрономически час.  
 

2.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

Семестриалната оценка на знанията и уменията на обучаваните се формира чрез 

полагане на семестриален изпит. 

Семестриалният изпит включва решаване на тест с 30 затворени въпроса.  
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Времетраене на изпита: 1 астрономически час.  
 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

1. Георгиева, Т., Стратегическо управление, Болкан Пъблишинг Къмпани, 2013,  

2. Панов, Т., М. Панова, Стратегическо управление, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010  
3. Хорн Тери и Саймън Утън, Стратегическо мислене, Класика и стил, 2015  

4. Johnson G., K. Scholes, R.Whittington., Exploring Corporate Strategy, Eighth Edition, FT 

Prentice Hall, 2010.  
5. Faulkner D., A. Campbell, The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, 2006.  

6. Harvard Business Essentials, Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия 

за вашия бизнес, С., Класика и стил, 2008.  

7. Harvard Business Review за стратегическото обновяване, С., Класика и стил, 2010.  
8. Портър М., Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрията и конкурентите. 

С., Класика и стил, 2010  

9. Семерджиев Цв., Стратегия. Среда, ресурси, планиране. С., Класика и стил, 2007  
10. Танев Т., Стратегическо управление на публичната сфера, С., Военно издателство, 2008.  

11. Панова М., Т. Панов, Стратегическо управление, С., Издателство « Интерфейс», 2008.  

12. Диксит А., Нейлбъф Б., Изкуството на стратегията, С., LOCUS, 2010.  
15. Каплан Р., Нортън Д., Стратегически карти. Как да превърнем нематериалните активи в 

осезаеми резултати, С., Класика и стил, 2006  

13. Босиди Л., Р. Чаран, Изпълнението. Новата теория на управление и организация, С., 

Класика и стил, 2006.  
14. Ким В. Чан, Р. Моборньо, Стратегията „Син океан”. Как да създаваме неоспоримо 

пазарно пространство и да обезсилим конкуренцията., С., Локус Пъблишинг ООД, 2006.  

15. Котлър Ф., Дж. Каслионе, Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на 
турбулентността, С. LOCUS, 2009.  
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

  
  

 СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ 

 Лектор:  проф. д-р Галина Куртева 
 

 

1. Стратегическото планиране като система за управление – възникване и развитие. 

Условия за стратегическо планиране при различните форми на конкуренция.  

2. Стратегията като икономическо понятие – същност, роля, елементи.  

3. Модели на процеса на стратегическото планиране. 

6. Реализация на стратегическия планов процес. 

5. Стратегически алтернативи за развитие на организацията. Стратегии за развитие 

на организация, оперираща на един пазар. Стратегии за развитие на организацията, 

оперираща на няколко свързани пазара.  

7. Приложение на портфейлни методи за избор на стратегическа алтернатива. 

8. Модели за определяне стратегията на бизнес единицата на даден пазарен сектор. 

Адаптивен модел; конкурентен модел и модел на оцеляването. 

9. Стратегии на сътрудничество (стратегически алианси) – същност, видове. 

10. Стратегии на сливане и поглъщане - фази на осъществяване; основни условия за 

успех.  

11. Стратегии на вертикална интеграция - предимства и недостатъци. Стратегии на 

аутсорсинг – същност, видове аутсорсинг.  

12.  Стратегии на диверсификация 

13. Предназначение и съдържание на процеса на избор на стратегическа позиция на 

организацията. 

14. Методика за приложение на матрицата „привлекателност на пазара / конкурентен 

статус на организацията“ в процеса на избор на стратегическа позиция на организацията. 

15. Управление на набора от стратегически бизнес зони на корпорацията. 

Балансиране по фази на жизнения цикъл на търсенето и технологиите. Матрица на 

уязвимостта. Матрица на синергизма. Балансиране  при множественост на критериите за 

оценка и противоречивост на техните изисквания.  

16. Управление на стратегическите изменения 

17. Кадрово осигуряване на процеса на реализация на стратегията. Формиране и 

развитие на основните компетенции.  

18. Привеждане на организационната структура в съответствие с новоизбраната 

стратегия. Превръщане на стратегически значимите дейности от веригата на стойността в 

основни изграждащи блокове на организационната структура. Определяне на властовите 

пълномощия на подразделенията.  

19. Стратегическо лидерство. Преодоляване на лидерския дефицит. Избор на 

лидерски стил. 

20. Организационната култура като фактор за ефективната реализация на 

новоизбраната стратегия.  
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21. Балансираната система от показатели като инструмент за описание и за контрол 

на процеса на реализация на стратегията.  
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4. Johnson G., K. Scholes, R.Whittington., Exploring Corporate Strategy, Eighth Edition, FT 
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10. Танев Т., Стратегическо управление на публичната сфера, С., Военно издателство, 2008.  
11. Панова М., Т. Панов, Стратегическо управление, С., Издателство « Интерфейс», 2008.  

12. Диксит А., Нейлбъф Б., Изкуството на стратегията, С., LOCUS, 2010.  

15. Каплан Р., Нортън Д., Стратегически карти. Как да превърнем нематериалните активи в 

осезаеми резултати, С., Класика и стил, 2006  
13. Босиди Л., Р. Чаран, Изпълнението. Новата теория на управление и организация, С., 

Класика и стил, 2006.  

14. Ким В. Чан, Р. Моборньо, Стратегията „Син океан”. Как да създаваме неоспоримо 
пазарно пространство и да обезсилим конкуренцията., С., Локус Пъблишинг ООД, 2006.  

15. Котлър Ф., Дж. Каслионе, Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на 

турбулентността, С. LOCUS, 2009.  

 
 


