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ПРЕДГОВОР

Предприятието като основна структурна единица на националната ико-
номика винаги е бил предизвикателен обект на изучаване. Успешното опоз-
наване на принципите и спецификата на дейността на предприятието, на 
неговото управление и особеностите на различните процеси, протичащи 
в него, спомага за адекватен отговор на предизвикателствата на средата. 
Предприятието по своята същност е система, която трябва да се изучава от 
различни гледни точки (аспекти).

Основната цел на учебника "Икономика на предприятието" е да се из-
градят системни знания и представа за предприятието като основен гради-
вен елемент на националното стопанство. 

Първата конкретна цел е да се изяснят теоретичните аспекти, свърза-
ни с основни понятия и термини, както и накратко да се изяснят основни 
концепции, важни за анализа и управлението на предприятието: мениджър-
ските и поведенческите теории, маркетинговата концепция, иновационни-
те модели на предприятието, концепцията за нетната настояща стойност, 
концепцията за жизнения цикъл и др. 

Втората конкретна цел е да се изяснят методическите въпроси за ана-
лиз, оценка и вземане на решения в областта на качеството, дълготрайните 
и краткотрайните активи, инвестирането, конкурентоспособността, оценя-
ването на финансовото състояние на предприятието и др.

Съдържането на учебника е структурирано в двадесет и три глави, като 
първа и втора глава са посветени на дефинирането, същността, типоло-
гията и класификацията на предприятията. Трета глава разглежда произ-
водствената и организационно-управленските структури на предприятие-
то. Четвърта, пета, шеста и седма глава представят въпросите, свърза-
ни с продукцията, нейното качество и управлението му, както и начините 
за дефиниране на производствената програма в рамките на едно предпри-
ятие по различни нейни характеристики. Въпросите, свързани с активите 
на предприятието в тяхното многообразие – дълготрайни, краткотрайни и 
човешки, са разгледани в осма, девета и десета глава. Глави единадесет, 
дванадесет, тринадесет четиринадесет и петнадесет изясняват от теоре-
тична гледна точка основните процеси, които протичат в едно предприятие, 
а именно: производствен процес и управление на производствените техно-
логии, организация на производствените процеси, иновационен и инвести-
ционен процес. Средата, в която функционира предприятието, трансферът 
на знанията и технологиите и интернационализацията на дейността му са 
изяснени от теоретична и концептуална гледна точка в глави шестнадесет, 
седемнадесет и осемнадесет. Глави деветнадесет, двадесет, двадесет и 
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първа, двадесет и втора и двадесет и трета са посветени на такива важни 
аспекти от дейността на всяко едно предприятие, разгледани в теоретичен 
и методически план, като: жизнения цикъл; оценяването на предприятието; 
финансирането на дейностите на предприятието; повишаването на конку-
рентоспособността и оценката на финансовото му състояние.

В учебника са предложени разнообразни форми за самостоятелна работа 
по теоретичните, методическите и приложните въпроси, а именно: решени 
и нерешени задачи, примери, различни решени и нерешени казуси, тестови 
въпроси, които да подпомогнат обучаващите се не само да усвоят необхо-
димия обем от теоретични знания, но и да придобият конкретни умения на 
базата на представени добри наши и чуждестранни практики.

С този учебник, авторите се стремят да удовлетворят интереса на широк 
кръг заинтересовани читатели: студенти, обучаващи се в бакалавърска и ма-
гистърска степен в УНСС и в други университети; специализанти в курсове 
по икономика на предприятието или на бизнес организацията по програми 
за квалификация, преквалификация и професионално обучение. Надяваме 
се този учебник да бъде полезен и за мениджърите от различни управленски 
равнища в бизнес организациите (предприятията).

Първа, четиринадесета, петнадесета, шестнадесета, седемнадесета, два-
десета и двадесет и първа глава са написани от проф. д.ик.н. Иван Георгиев; 
четвърта, пета, шеста, седма, единадесета, дванадесета, тринадесета, девет-
надесета и двадесет и втора глава са написани от доц. д-р Николай Щерев, 
а глави втора, трета, осма, девета, десета седемнадесета и двадесет и трета 
са написани от доц. д-р Димитър Благоев.

Авторите изказват своята искрена благодарност за оказаната помощ на 
колектива на катедра "Индустриален бизнес" и на уважаваните рецензенти 
за направените конструктивни бележки, които безспорно подобриха качест-
вото на материала в учебника. 

В заключение авторите ще бъдат благодарни за всички критични бележ-
ки и коментари, отправени лично или на адрес: 1700 София, Студентски 
град, УНСС, катедра "Индустриален бизнес".
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