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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

Обучението по дисциплината „Организация на бизнес консултантската дейност“ е насо-

чено към следните основни цели:  

• формиране на теоретични и практически познания за бизнес консултантската дей-

ност, с което да се улесни бъдещата и/или настояща практика на тези лица при избора и полз-

ването на услуги, предлагани от консултанти (респективно консултантски организации);  

• въвеждане в сферата на бизнес консултирането като бъдеща професионална дейност, 

към която да се насочат. 

При запознаване с особеностите на организацията на бизнес консултантската дейност 

обект на изучаване е бизнес консултантската дейност и процесът на нейното протичане. 

Предмет на изучаване в дисциплината са не самите икономически процеси, а подходите и мето-

дите на внедряване на икономическите знания в практиките на стопанските организации. 

Съществени въпроси, на които се акцентира при изучаване на учебната дисциплина са: об-

хватът и видовете консултантски услуги; структурата на консултантския проект; организа-

ционни аспекти на маркетинга на бизнес консултирането; консултантската дейност като 

професия; етичните норми, които се съблюдават в процеса на консултиране и неговата органи-

зация; анализа и оценката на качеството на бизнес консултантската услуга и др. Особено вни-

мание се отделя на съвременното състояние и развитието на консултантската дейност в све-

товен план, Европа и България. 

С изучаването на учебната дисциплина „Организация на бизнес консултантската дей-

ност“ студентите от специалност „Бизнес икономика“ придобиват необходимите теоретични 

и практически знания, за да могат да: 

- разграничават видовете бизнес консултантски услуги и мястото на бизнес кон-

султантската дейност сред останалите професионалните услуги по икономика и управле-

ние; 

- познават и прилагат професионалната компетенция на консултанта, в т.ч. ос-

новните принципи за ефективен обмен на информация между субектите в консултантския 

процес; етични въпроси в процеса на консултиране; принципи на социално ориентираното 

поведение от страна на бизнес организациите;  

- изследват влиянието на ключови фактори от вътрешната и външната среда на 

консултантската фирма;  

- изследват системата от дейности, включени в консултантския процес и изуча-

ват връзките и зависимостите между отделните етапи на процеса на консултиране; 

- познават и прилагат механизма, чрез който функционира консултантския процес, 

включително: съществуващите модели, подходи и методи за организация на бизнес кон-

султантската дейност; подходи за формиране на консултантския хонорар; организация 

на промоцията на консултантската дейност и др. 

Дисциплината „Организация на бизнес консултантската дейност” формира умения за: 

ефективен обмен на информация в процеса на консултиране; адекватен избор на консултант/ 

консултантска организация при необходимост от консултиране;  управление на консултантски 

процес и др. 

Дисциплината „Организация на бизнес консултантската дейност” се базира на изучавани 

до момента дисциплини като: „Икономика на предприятието”; „Основи на управлението”, 

„Финанси”, „Маркетинг”, „Операционен мениджмънт”, „Управление на качеството“ и 

др.   
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II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1: Същност на бизнес консултантирането и организаци-

ята на бизнес консултантската дейност 
2 2  

1.1. Определение и обхват на бизнес консултантската дейност     

1.2. Цел, предмет и обект на бизнес консултирането    

1.3. 
Специфика на организацията на бизнес консултантската 

дейност 
   

1.4. Същност и етапи на консултантския процес    

Тема 2: Класификация на консултантските услуги по иконо-

мика и управление 
2 2  

2.1. Предметна класификация на консултантските услуги     

2.2. 
Методологическа класификация – в зависимост от подхода 

на консултиране 
   

2.3. Основни групи бизнес консултантски услуги    

Тема 3: Възникване и развитие на бизнес консултанстката 

дейност 
2 2  

3.1. 
Фактори, въздействащи върху пазара на консултантските 

услуги  
   

3.2. 
Фази на развитие на управленското консултиране като 

професионална услуга 
   

3.3. Състояние на пазара на консултантските услуги в света    

3.4. 
Консултантската дейност по икономика и управление в Ев-

ропа 
   

3.5. Развитие на бизнес консултантската дейност в България    

Тема 4: Бизнес консултантската дейност като професия 4 4  

4.1. Видове консултанти    

4.2. Професионална компетенция на консултанта    

4.3. Принципи за ефективен обмен на информация    

4.4. 
Сертифициране на консултантите по икономика и управле-

ние в България 
   

4.5. Етика на бизнес консултантската дейност    

4.6. 
Професионални асоциации на бизнес консултантските ор-

ганизации 
   

Тема 5: Предварителна подготовка на консултантския процес 2 2  

5.1. Дейности, отнасящи се към предварителната фаза    

5.2. Опознавателна среща между консултанта и клиента    

5.3. 
Разработване на проектно предложение за консултантска 

услуга 
   

5.4. Видове договори за консултантски услуги    

Тема 6: Основни етапи на консултантския процес 2 2  

6.1. Диагностика    

6.2. Разработка на решение    

6.3. Внедряване на решението    
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6.4. Следпроектна фаза    

Тема 7: Подходи и модели за организация на бизнес консул-

тантската дейност 
2 2  

7.1. Основни подходи за консултиране     

7.2. Фактори, определящи избора на подход за консултиране    

7.3. Основни модели на консултантската дейност    

Тема 8: Методи за консултиране 4 4  

8.1. Класификация на методите за консултиране     

8.2. 
Методи за процесно консултиране – организационна диаг-

ностика; организационна интервенция 
   

8.3. Методи за обучаващо консултиране    

8.4. 
Методи с универсален характер, приложими в бизнес кон-

султирането 
   

8.5. Технология за групово разрешаване на проблемите    

Тема 9: Маркетинг на бизнес консултантската дейност 4 4  

9.1. 
Специфика на маркетинга на бизнес консултантските услу-

ги  
   

9.2. Позициониране на консултантската услуга    

9.3. 
Разграничение на типовете клиенти на консултантската ор-

ганизация 
   

9.4. 
Типове клиенти според възрастовата група, към която при-

надлежат   
   

9.5. 
Препоръчително и непрепоръчително поведение на кон-

султанта в зависимост от типа на клиента 
   

9.6. Форми за определяне на хонората на консултанта    

Тема 10: Подбор на консултант от страна на клиента 2 2  

10.1. Предварителен подбор на консултанти     

10.2. Съставяне на окончателен списък от консултанти    

10.3. Окончателен избор на консултант    

Тема 11: Техническа помощ при изпълнение на консултантс-

кия проект 
2 2  

11.1. Видове техническа помощ    

11.2. Източници на техническа помощ в България    

Тема 12: Качество на бизнес консултантските услуги 2 2  

12.1. Критерии при оценка на качеството на бизнес услугите     

12.2. Европейски стандарт за консултантски услуги    

12.3. 
Сертифициране на консултантите по икономика и управле-

ние в България 
   

12.4. 
Анализ и оценка на качеството на бизнес консултантската 

услуга 
   

 Общо: 30 30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Тест 1 30 

1.2. Курсов проект 1 40 

Общо за семестриален контрол: 2 70 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 80 

 Общо за сесиен контрол:   

 Общо за всички форми на контрол: 3 150 
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