
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН – ГРАФИК 
за провеждане на редовни учебни занятия  

по дисциплината: __________ Планиране и прогнозиране 
специалности: Бизнес мениджмънт и Публична администрация, курс 3  

през зимен семестър на учебната 2019-2020 г. 
 
I. Лекции 

№ Тема Часа Дата 

1 
Въведение в дисциплината: Прогнозирането и планирането като 
управленски функции. Предмет и обект на дисциплината и връзката й с други 
научни дисциплини. 

4 
18, 25.09 

2 
Прогноза и прогнозиране: Същност на прогнозата и видове прогнози. 
Основни понятия. Количествени методи за прогнозиране. Качествени методи 
за прогнозиране. Качество на прогнозите. 

6 
02, 09, 16.10 

3 
Планът като документ на планирането: Планът – същност и видове. 
Стратегически план. Национален план. Бизнес план. 6 

23, 30.10,  
06.11 

4 
Организация на плановата дейност: Планиращи органи. Планови 
показатели. Подходи и методи за планиране. 

6 
13, 20, 27.11 

5 
Прогнозиране и планиране на инвестициите: Същност и основни понятия. 
Участници в инвестиционния процес. Основни етапи. Планов баланс на 
производствените мощности. Ефективност на планираните инвестиции. 

4 

04, 11.12 

 Общо: 26  

Забележка: лекциите са предвидени за ден сряда, 08-10 ч, зала 2Б.107. 
 
II. Упражнения  

№ Тема Часа 37-БМ 65-ПА 

1 
Прогноза и прогнозиране: Разработване на прогнози с качествени и 
количествени методи за прогнозиране.  

8 
19,26.09 
03, 10.10 

18,25.09 
02, 09.10 

2 
Анализ на планове: Индикативни планове. Макроикономически планове. 
Отраслеви планове. Фирмени планове.  

4 17,24.10 16,23.10 

3 Решаване на практически задачи чрез използване на конкретни 
методични единици: Нормативен метод. Балансов метод. 
Оптимизационни методи. Метод на критическия път. Методът “Разход-
производство”. Други. 

4 
31.10, 
07.11 

30.10, 
06.11 

4 
Разработване на план: Цел на плана; документация; показатели по 
функционални направления; бюджет; изпълнение. 

6 
14, 21, 
28.11 

13, 20, 
27.11 

5 

Прогнозиране и планиране на инвестиции: Решаване на задачи за 
определяне ефективността на инвестиции в зависимост от ресурсите, 
ползвани в икономическите системи – материални, нематериални, 
трудови и финансови. 

4  05, 12.12 04, 11.12 

                                                               ОБЩО                                      26   

 
Забележка: Упражненията са предвидени както следва: 

 за 37 гр.: ден четвъртък, всяка, 12-14 ч., зала 2Г-407 

 за 65 гр.: ден сряда, всяка, 14-16ч., зала 2Б-407 
 

Дата: 16.09.2019 г.                          Съставили: 
 ______________________ 

(доц. д-р Даниел Павлов) 
 
 

________________________ 
(гл.ас. д-р Ирина Костадинова) 

 
    Утвърдил, 
    Р-л катедра “МБР”:__________________ 

(доц. д-р Милена Кирова) 



КАЛЕНДАРЕН ПЛАН – ГРАФИК 
за провеждане на редовни учебни занятия  

по дисциплината: __________ Планиране и прогнозиране в транспорта 
специалност: Технология и управление на транспорта, курс 3  

през зимен семестър на учебната 2019-2020 г. 
 
I. Лекции 

№ Тема Часа Дата 

1 
Въведение в дисциплината: Прогнозирането и планирането като 
управленски функции. Предмет и обект на дисциплината и връзката й с други 
научни дисциплини. 

4 
18, 25.09 

2 
Прогноза и прогнозиране: Същност на прогнозата и видове прогнози. 
Основни понятия. Количествени методи за прогнозиране. Качествени методи 
за прогнозиране. Качество на прогнозите. 

6 
02, 09, 16.10 

3 
Планът като документ на планирането: Планът – същност и видове. 
Стратегически план. Национален план. Бизнес план. 6 

23, 30.10,  
06.11 

4 
Организация на плановата дейност: Планиращи органи. Планови 
показатели. Подходи и методи за планиране. 

6 
13, 20, 27.11 

5 
Прогнозиране и планиране на инвестициите: Същност и основни понятия. 
Участници в инвестиционния процес. Основни етапи. Планов баланс на 
производствените мощности. Ефективност на планираните инвестиции. 

4 

04, 11.12 

 Общо: 26  

Забележка: лекциите са предвидени за ден сряда, 10-12 ч, зала 2Б.203. 
 
 
II. Упражнения  

№ Тема Часа 36-А 66-А 

1 
Прогноза и прогнозиране: Разработване на прогнози с качествени и 
количествени методи за прогнозиране.  

2 
18.09 

24.09 

2 
Анализ на планове: Индикативни планове. Макроикономически 
планове. Отраслеви планове. Фирмени планове.  

2 
02.10  

08.10 

3 Решаване на практически задачи чрез използване на конкретни 
методични единици: Нормативен метод. Балансов метод. 
Оптимизационни методи. Метод на критическия път. Методът “Разход-
производство”. Други. 

2 

16.10 

22.10 

4 
Разработване на план: Цел на плана; документация; показатели по 
функционални направления; бюджет; изпълнение. 

4 
30.10 ;  
13.11 

05, 19.11 

5 

Прогнозиране и планиране на инвестиции: Решаване на задачи за 
определяне ефективността на инвестиции в зависимост от ресурсите, 
ползвани в икономическите системи – материални, нематериални, 
трудови и финансови. 

4 

27.11;  
11.12 

03.12 

                                                               ОБЩО                                      14   

 
Забележка: Упражненията са предвидени както следва: 

 за 36-А гр.: ден сряда, нечетна, 12-14ч., зала 2-207 

 за 66-А гр.: ден вторник, четна, 14-16 ч., зала 2-206 
 

Дата: 16.09.2019 г.                          Съставили: 
 ______________________ 

(доц. д-р Даниел Павлов) 
 
 

______________________ 
(гл.ас. д-р Ирина Костадинова) 

 
    Утвърдил, 
    Р-л катедра “МБР”:__________________ 

(доц. д-р Милена Кирова) 
 


