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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 2006
2. Наименование на учебната дисциплина: Мениджмънт и управление на

инвестициите
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението: Да въведат студентите в проблематиката на управлението

на инвестициите;  Да формира знания и умения за избор на правилни
инвестиционни цели, оценка и избор на най-добрите варианти за изпълнение на
инвестиции чрез инвестиционни проекти.; Да се усвоят методите за планиране,
изпълнение и контролиране на инвестиционни проекти.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимите знания  на студентите са

свързани с усвоените вече конкретни теоретични идеи при изучаването на
задължителните за специалността дисциплини.

12. Съдържание на курса: Курсът запознава студентите с основните характеристики на
инвестиционния процес, както и с възможностите за неговото управление чрез
изпълнението на инвестиционни проекти. Последователно се дискутират
инвестиционните цели, методите за оценка и избор на проекти, технико –
икономическо разработване, финансиране и изпълнение на проекти, както и
тяхното контролиране. Специално внимание се отделя на възможността за
инвестиране в перспективен отрасъл, като се предлага схема за анализ на
конкуренцията (съпротивата), основана на диагностиране на движещите сили в
отрасъла, а също така анализиране и намаляване на риска при инвестиране в реални
активи..

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Георгиев И. , Основи на инвестирането, София, УИ”Стопанство”, 1999
• Георгиев И., Ц.Цветков Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции,

София, УИ”Стопанство”, 1997
• Орешарски П. Финансов анализ и управление на инвестициите, София, 1992

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации и
самостоятелна работа

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит.
16. Език на преподаване: български


