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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  
 

Код на дисциплината 
010515 

Редовно обучение Задочно обучение 

Кредитни точки Аудиторна Извънаудиторна Аудиторна Извънаудиторна 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна работа 
15    8     

Практически занятия  15    7    
Семинари          
Форми на извънаудиторна 
работа          

  
  

     

Подготовка за семинар    24      
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпита 

       30  

Други форми-реферат, 
индивидуална работа с 
преподавател                                       

   25  
 

  
18  

В с и ч к о:                                                           15 15  49 8 7  48 2,5 
        2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р Таня Танева............................... 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:   
   1. доц. д-р Таня Танева.......................... 
   2. ст. преп. Любомира Спасова................................. 
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3. АНОТАЦИЯ 
 

           Дисциплината: „Бизнескомуникации” е включена като избираема в учебния план на 
специалността ''Аграрна икономика и търговия" за придобиване на образователно-
квалификационната степен бакалавър и изучаването й е предвидено за 6-ти семестър. Изискване е 
преди това студентите да са изучавали основните профилиращи дисциплини, да познават 
основната икономическа лексика, която е застъпена в обучението. 

Целите на обучението по дисциплината: Бизнес комуникации” са да се разясни значимостта на 
комуникационния процес като цяло, както и ролята на бизнес комуникацията в конкретна бизнес 
среда. Обучаващите се трябва да бъдат запознати и с някои особености на институционалната 
нормативна документация, както и на бизнес документацията. За откриването на тези зависимости 
пред студентите се разясняват понятията: вътрешнофирмена и външнофирмена комуникация, а не 
на последно място се търси обратна връзка от вътрешните и външните публики за дадена 
организация относно успеваемостта на нейната организационна дейност. 

За реализирането на поставените цели, се провеждат няколко основни задачи в процеса на 
обучение. Пред студентите се разискват понятия като преговори, техники за водене на преговори, 
изисквания за провеждане на бизнес срещи, интервюта, дискусии и презентации. Изграждането на 
успешна бизнес среда изисква и спазване на установения бизнес етикет и дипломатически 
протокол. Освен всичко останоло обучаващите трябва да бъдат запознати и с предварителната 
подготовка и стратегии за провеждане на междукултурно общуване.  

Обучението е подчинено на изискванията за възпроизвеждане на ситуации в бизнес средата 
както в България, така и в чужбина, като от обучаващите се очаква да придобият знания и умения за 
подготовка, структурно оформяне и спазване на БДС при изготвянето и представянето на отделните 
бизнес документи. 

 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА   

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
4.1.1.  ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули) 
   

№ Тема 
Хорариум 

редовно задочно 
1. Бизнескомуникация–същност и значение на бизнескомуникациите. 

Видове комуникации 
1  

2 Ефективна комуникация в бизнеса. Бариери и деформации в 
комуникацията. Техники за ефективна комуникация 

1  

3. Вербална и невербална комуникация - феноменология и практика. 
Лидерско доминиране – техники и интерпретация. 

1 1 

4. Влияние и аргументация в деловата комуникация. Убеждаване и 
влияние. Поведенчески предпоставки за убеждаващо въздействие 

1  

5. Преговори-същност и техники на преговорите. Ефективна 
комуникация при водене на преговори. Преговорен цикъл.  

1 1 

6. Психология на продажбите. Мотивация на определено 
потребителско поведение. Умения за продажба и предлагане 

1  

7. Основни комуникативни умения. Бариери в бизнескомуникацията. 2 1 
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Неосъзнати психични защити като бариери в общуването 
8 Вътрешнофирмени комуникации-същност и значение.  Основни 

функции и подфункции на вътрешнофирмените бизнескомуникации. 
Видове вътрешнофирмени бизнес комуникации 

1  

9 Изграждане и управление на екипи. Ръководство и лидерство в 
екипи. Ефективност на екипа-основни фактори 

1 1 

10 Асертивно поведение-същност и характеристики. Формиране на 
поведение за асертивност. Метод на Sharon и Gordon Bower 

2 1 

11 Индивидуални различия и бизнескомуникации– типология на 
личността, силни и слаби страни. Изследване и проявления на 
типилогията на личността в междуличностните комуникации.  

1 1 

12 Мотивация за постижение в бизнескомуникациите-същност на 
мотивацията. Изследване на мотивацията за постижение. 

1 1 

13 Социален профил на личността и бизнескомуникации. Изследване 
на социалния профил. 

1 1 

общо  15 часа 8 часа 

  
 
4.1 2. УПРАЖНЕНИЯ (обособяване по раздели, теми и модули)  
 

№ Тема Хорариум 
  редовно задочно 
1. Бизнес комуникация. Основни принципи и функции на бизнес 

комуникацията. Съпоставка и наблюдения на различни модели. 
1 1 

2 Комуникация и общуване.Успешна и убеждаваща комуникация в 
бизнеса – фактори и условия.  

1 

3 Вътрешнофирмени взаимоотношения и комуникации със 
служителите. Елементи на комуникационната верига в 
организацията. Средства за общуване с вътрешните публики 

1 1 

4 Провеждане на интервю. Видове интервюта и структура. 
Комуникация и поведение преди, по време и след интервю за работа. 
Етапи и техники на интервюто 

1  

5 Ефективна комуникация при преговори – същност и особености при 
преговорите. Преговорен цикъл 

1 1 

6 Техники за водене на преговори и дискусии – елемент от тренинг. 
Ефективни тактики по време на преговорите 

1 

7 Избор на комуникационни (промоционни) средства-реклама, връзки с 
обществеността, насърчаване на продажбите и лични продажби. 
Комуникационно планиране 

1 1 

8 Външнофирмени взаимоотношения. Изграждане и поддържане на 
взаимоотношения с клиенти и партньори в бизнеса. Проблеми в 
комуникацията със социално отговорния бизнес  

1 1 

9 Офериране – основни правила и разновидности. Видове оферти и 
предложения. Изготвяне на служебно писмо 

1 

10 Основен бизнес етикет и бизнес протокол – изисквания и функции. 
Дипломатически протокол като част от бизнес средата 

1 1 
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11 Договори и писма – анализ на разновидности, според 
предназначението и участниците в комуникационния процес. 
Оформяне на видове договори 

1 

12 Взаимоотношения с клиенти и партньори в бизнеса. Проблемно 
общуване. Основни стъпки в стратегията на продажбите при 
различни видове клиенти 

1 1 

13 Връзки с медиите. Взаимоотношения и комуникации с печатни и 
електронни медии. Функции на фирмен уебсайт 

1 

14 Практики на съвременната кореспонденция. Основни изисквания и 
реквизити за бизнес документите. Практики на съвременната 
кореспонденция 

1 1 

15 Междукултурната бизнес комуникация. Вербални и невербални 
особености на междукултурната  бизнес комуникация. Различните 
култури в БК, съобразно бизнес традициите 

1 

 ОБЩО 15 часа 8 часа 
 
                5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 
               Обучението се осъществява след предоставяне на научна информация попосочените теми, 
като е възможна употребата на мултимедия с цел презентиране на учебния матриал. След 
поставяне на индивидуални задачи на обучаващите се, се извършва текущ контрол по време и след 
изпълнението на всяка задача. Студентите трябва да се справят с предизвикателствата на бизнес 
кореспонденцията, както и да са запознати с воденето на преговори и провеждането на интервюта 
от бизнес практикита. 
 Презентирането на теми от изучавания материал от самите студенти също би довело до 
положителни техни изяви, полезни за участието им в бизнес средите. 
 

 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 
Крайната оценка е по шестобалната система, като минималната оценка за успешното 

приключване на обучението е "Среден (3)". Тя е съотнесена с Европейската система за трансфер на 
кредити, като съпоставимостта на оценките е следната: 
 
Отличен 6 Много добър 5 Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 
- Текущ контрол - присъствие и участие в дискусии                                                      –20 % 
- Семестриални писмени разработки и оформяне на документи     - 50 % 
- Самостоятелна работа върху поставени задачи                                 – от 30   

Скала за оценка (100%):  
изискван минимум от 50% знания за оценка - Среден 3 
от 51 до 70% знания за оценка - Добър 4 
от 71 до 85% знания за оценка - Мн. добър 5 
над 85% знания за оценка - Отличен 6. 
 



 

Тракийски университет  –  Стара Загора 
Стопански факултет 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 
Оперативен документ 

№ на документа: 
7.5.1 _OD_1.2.1 В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 
Учебна програма Страница: 1 от 9 

 

 
6

 
7. ПРОГРАМА (КОНСПЕКТ) 
 
Семестриалният изпит се провежда във писмена форма като курсов проект със следните 

основни задачи: Съставяне на научнопопулярен текст по тема от лекционния курс по предварително 
представен конспект от преподавателя и съставяне на документи по бизнескореспонденция 
съгласно изискванията на БДС. 
 

                                     Конспект по специалността: «Бизнес комуникации» 

 
1. Основни комуникационни модели. Бизнес комуникации и приложение на моделите в 

практиката. 
2. Видове бизнес комуникации – вътрешни и външни, хоризонтални и вертикални. Насоченост 

и цели на бизнескомуникацията.  
3. Структура и елементи на комуникационния процес. Изграждане на комуникационна верига. 

Диференциране на понятията „бизнес комуникация“ , „реклама“, PR и „маркетинг“. 
4. Избор на комуникационни средства и канали, в зависимост от публиките и техните мнения. 

Комуникационно планиране и индикатори на ефективността. 
5. Глобализиране на бизнес комуникациите. Междукултурни бизнес комуникации. Азиатски и 

европейски тип бизнескомутикации. Междукултурен шок: същност и последици. 
6. Индивидуални различия в бизнескомуникацията – типология, силни и слаби страни, 

емоционална интелигентност и комуникативни способности. 
7. Влияние и аргументация в деловата комуникация. Централен и периферен път на 

убеждаване. Едностранни и двустранни аргументи. Спящ ефект на убеждаването 
8. Преговори – видове и основни принципи.Последователност на частичните цели при водене 

на преговори. Техники на преговаряне при дистрибутивни и интегративни преговори. 
9. Умения за продажба и предлагане – мотивация за покупка, квалифициране и зона на 

комфорт. Потребност и обвързаност с тях. Асертивно поведение. 
10. Обективни и субективни бариери в бизнескомуникациите. 
11. Балансно отношение, централни черти и когнитивен дисонанс. Преодоляване на бариерите. 
12. Писмена комуникация – принципи, характеристики и разновидности на 

бизнескореспонденцията. Основни изисквания към бизнес документите, оформяне и дизайн.   
13. Вътрешно фирмени комуникации. Фирмени документи и обучителни материали. 

Характеристика и структура на основните вътрешно фирмени и междуфирмени документи: 
делови писма, заповеди, отчети 

14. Проблеми на вътрешнофирмените комуникации. Фирменине ценности и бизнес ролите – 
фундамент на ефективната бизнескомуникация. Провеждане на интервю – основни 
изисквания и структуриране. 

15. Междуфирмени комуникации. Взаимоотношения с клиенти и партньори в бизнеса. Проблеми 
във външнофирмените комуникации. Структура и особеност на договори, оферти и задания. 

16. Електронни комуникации – инструментален и информационен аспект. Възможности за 
индивидуализиране на посланията. Е-мейл кореспонденция и присъствие в социалните  
мрежи.   

17. Бизнес етикет – създаване и поддържане на контакти. Специални събития – разновидности, 
цели и  принцнипи. Умения за себепрезентиране. 

 
 ІІІ. Практически задачи: Съставяне на документи съгласно изискванията на БДС. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 
След завършване на курса по дисциплината: „Бизнискомуникации“ и полагане на 

семестриалния изпит студентите трябва да познават структурните изисквания на Български 
държавен стандарт и езиковата специфика на различните видове словесна комуникация и делови 
документи, използвани в бизнеса. Очаква се точно да прилагат придобитите умения за правилно 
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провеждане на успешна бизнес комуникация и да подготвят и оформят бизнесдокументи, като се 
стремят към точната му употреба. 

        В края на задължителните 30 аудиторни часа на академична година студентите трябва да 
придобият следните умения по специалността: 

1. Да могат да анализират специализиран научен текст, както и компоненти от него; 
2. Да провеждат успешни преговори, както и да си служат с основни техники; 
3. Да могат да се самопрезентират бързо в динамичната бизнес среда; 
4. Да участват ефективно и да организират интервю за работа; 
5. Да подготвят и оформят бизнес документи съгласно изискванията на БДС. 
 

 
 

 
 
 
 

 


