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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад 15 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 15 

Обща извънаудиторна заетост 30 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 60 

Кредити аудиторна заетост 1 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 25% 

2.  Тестова проверка 25% 

3.  Изпит 50% 

   

 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

И    
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Анотация на учебната дисциплина: 

Компаниите, притежавани и управлявани от едно семейство, представляват специфична 

организационна форма. Те имат важна роля в икономиките на всички развити и развиващи се 

държави като допринасят значително за заетостта, БВП, износа и др. Целта на дисциплината 

„Управление и унаследяване на семейна фирма” е да даде знания и умения на студентите за 

същността и значението на семейните фирми и тяхното управление и унаследяване. През 

последните три десетилетия изследванията на семейния бизнес бележат силно развитие и 

дисциплината представя най-новите теоретични концепции и модели по различни теми, 

свързани с управлението и унаследяването на семейна фирма. В съдържателен план 

дисциплината акцентира върху специфичните особености на семейните фирми и на тяхното 

управление и унаследяване, които ги отличават от останалите предприятия. В дисциплината 

основно място се отделя на теоретични модели за описание на семейните фирми, основните 

етапи на развитие на системите на собствеността, бизнеса и семейството, стратегическото 

управление, управлението на човешките ресурси, управление на растежа, знанието и 

иновациите, интернационализацията, организационната култура, конфлитите и общуването, 

корпоративаната социална отговорност, планиране на унаследяването и подготовката на 

наследници в семейните фирми. 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите трябва да са преминали успешно курс по Основи на управлението. 

 

Очаквани резултати: 

Студентите, който са завършили успешно курса: 

 познават основни дефиниции, понятия и модели за описание на семейните фирми; 

 познават и анализират основните характеристики и предизвикателства през 

различните етапи на развитие на системите на собствеността, бизнеса и семейството и 

предизвикателствата, свързани с припокриването на трите системи; 

 притежават знания и управленски умения в областта на стратегическото управление, 

управлението на човешките ресурси, управлението на конфликтите и общуването, 

КСО, растежа, управлението на знанието, управлението на иновациите, 

интернационализацията на семейните фирми; 

 познават и прилагат методи за планиране на унаследяването и подготовка на 

наследници; 

 прилагат теоретични модели и концепции за анализ на практически управленски 

проблеми и при осъществяване на управленски дейности. 

 

Учебно съдържание (лекции ) 

 

№ Тема: Хорариум 

1 Същност и значение на семейните фирми 2 часа 

2 Теоретични модели за описание на семейните фирми 2 часа 

3 
Етапи на развитие на системата на собствеността: характеристики и 

предизвикателства 

2 часа 

4 
Етапи на развитие на контролиращото семейство: характеристики и 

предизвикателства 

2 часа 

5 
Етапи на развитие на семейната фирма: характеристики и 

предизвикателства 

2 часа 

6 Стратегическо управление на семейна фирма 2 часа 

7 Управление на човешките ресурси в семейна фирма 2 часа 
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№ Тема: Хорариум 

8 Планиране на унаследяването и подготовка на наследници 2 часа 

9 Управление на растежа в семейната фирма 2 часа 

10  Управление на знанието в семейната фирма 2 часа 

11 Управление на иновациите в семейната фирма 2 часа 

12 Конфликти и общуване в семейната фирма 2 часа 

13 Организационна култура в семейната фирма 2 часа 

14 Интернационализация на семейната фирма 2 часа 

15 Корпоративна социална отговорност в семейните фирми 2 часа 

 ОБЩО 30 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Същност и значение на семейните фирми 

2 Теоретични модели за описание на семейните фирми 

3 Етапи на развитие на системата на собствеността: характеристики и 

предизвикателства 

4 Етапи на развитие на контролиращото семейство: характеристики и 

предизвикателства 

5 Етапи на развитие на семейната фирма: характеристики и предизвикателства 

6 Стратегическо управление на семейна фирма 

7 Управление на човешките ресурси в семейна фирма 

8 Планиране на унаследяването и подготовка на наследници 

9 Управление на растежа на семейната фирма 

10 Управление на знанието в семейната фирма  

11 Управление на иновациите в семейната фирма 

12 Конфликти и общуване в семейната фирма 

13 Организационна култура в семейната фирма 

14 Интернационализация на семейната фирма 

15 Корпоративна социална отговорност в семейните фирми 
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