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І. А Н О Т А Ц И Я
Дисциплината „Организация на търговията и управление на търговските операции” е една от основните приравнителни специални дисциплини за студентите от специалност „Икономика и търговия” , завършили друга специалност. Предмет на дисциплината са проблемите,
свързани с организацията на търговията и управлението на търговските операции в страната и
в отделните фирми, предприятия, организации и обекти, а именно: организация на търговията и
на търговските фирми, предприятия и организации; организация на търговската мрежа на
дребно, складовата мрежа, труда; формирането на стоковия асортимент, снабдяването със
стоки; структурата на обслужването, организацията на продажбите на дребно, закупуването
и продажбите на едро; складовите операции; технологията на търговската сделка, производителност и ефективност на търговската дейност.
Основните резултати от изучаването на дисциплината са: знания и разбирания за основните проблеми и развитието на търговията, за организацията на ресурсите (МТБ, труда, стоковия асортимент и културата в търговията), за управлението на операциите в търговията (по
стокодвижението, покупките и продажбите на едро и на дребно, складовите операции, търговските сделки, производителността и ефективността на търговската дейност.
Получените знания и умения следва да могат да се прилагат в дискусии, казуси, тестове,
курсови проекти и задачи. Следва да се развиват творчески възможности за разширяване на
знанията и формиране на нови умения, главно чрез самостоятелна учебно-изследователска работа.

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ
ред
ЧАСТ ПЪРВА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА

БРОЙ
ЧАСОВЕ
Л СЗ ЛУ

ТЕМА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА
1.1.
Основни проблеми на организацията на търговията
1.2.
Организация на търговията на едро и на дребно
1.3.
Организация на технологията на търговията
Съвременни проблеми на развитието на търговията в България при
1.4.
новите пазарни реалности
ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1.
Видове търговски предприятия
2.2.
Същност и функции на управлението на търговските предприятия
Функции и структура на апарата за управление на търговските предп2.3.
риятия
ТЕМА 3. ТЪРГОВСКА МРЕЖА НА ДРЕБНО
3.1.
Същност, задачи и функции на търговската мрежа на дребно
3.2.
Видове търговска мрежа на дребно
3.3.
Специализация на търговската мрежа на дребно
3.4.
Концентрация на търговската мрежа на дребно
3.5.
Избор на формат (тип) на търговския обект
Териториално разполагане на обектите от търговската мрежа на дреб3.6.
но
Устройство, обзавеждане и оборудване на обектите от търговската
3.7.
мрежа на дребно
3.8.
Форми на изграждане на обектите от търговската мрежа на дребно
3.9.
Модернизация и реконструкция на търговската мрежа на дребно
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1

3

1
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Състояние и развитие на търговската мрежа на дребно – показатели за
оценка
3.11. Проблеми и перспективи за развитие на търговската мрежа на дребно
Основни фактори и резерви за подобряване използването на търговс3.12.
ката мрежа на дребно
ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СКЛАДОВАТА МРЕЖА НА
ТЪРГОВИЯТА
4.1.
Същност, необходимост и функции на търговските складове
4.2.
Класификация на стоковите складове в търговията
4.3.
Устройство, обзавеждане и оборудване на търговските складове
4.4.
Състояние на складовата мрежа на търговията – показатели за оценка
Проблеми и перспективи за развитие на складовото стопанство на тър4.5.
говията у нас
Основни фактори и резерви за подобряване използването на складова4.6.
та мрежа на търговията
ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ТЪРГОВИЯТА
5.1.
Същност, елементи и задачи на организацията на труда в търговията
5.2.
Състояние и проблеми на организацията на труда в търговията
5.3.
Насоки за усъвършенстване на организацията на труда
ТЕМА 6. СТОКОВ АСОРТИМЕНТ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В
ТЪРГОВИЯТА
6.1.
Продуктова политика в търговията
6.2.
Стоков асортимент – същност и видове
6.3.
Стоков асортимент, допълнителни услуги и потребителско търсене
6.4.
Формиране и регулиране на стоковия асортимент
6.5.
Показатели за оценка на стоковия асортимент
6.6.
Политика в областта на търговската марка
6.7.
Политика в областта на допълнителните услуги в търговията
ТЕМА 7. КУЛТУРА НА ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
7.1.
Същност и основни елементи на културата на търговското обслужване
Състояние на културата на търговското обслужване – показатели за
7.2.
оценка
7.3.
Проблеми и перспективи на културата на търговското обслужване
7.4.
Изграждане и поддържане на имиджа на търговския обект
3.10.
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ЧАСТ ВТОРА. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
ТЕМА 8. ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ
ОПЕРАЦИИ
8.1.
Търговски операции – същност и класификация
8.2.
Анализ на търговските процеси и избор на дизайн
8.3.
Същност и съдържание на управлението на операциите
8.4.
Управлението на операциите – източник на конкурентно предимство
ТЕМА 9. ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ
В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
Същност и проблеми на взаимоотношенията между участниците в
9.1.
реализацията на стоките. Основни функции, изпълнявани от
участниците
9.2.
Сила на позицията при преговори. Източници на конфликти
9.3.
Средства за кординиране на взаимоотношенията
ТЕМА 10. ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА
10.1. Видове търговски сделки
10.2. Етапи и проблеми на търговската сделка
10.3. Операции по препродажбата, търговско представителство
10.4. Особености на външнотърговските сделки – реекспорт

3

10.5. Договори – същност, видове и основни клаузи
ТЕМА 11. ТЪРГОВСКА ЛОГИСТИКА
11.1. Същност на търговската логистика – логистични процеси
11.2. Звенност на стокодвижението
11.3. Логистика на транспорта
11.4. Технологични вериги
ТЕМА 12. ОПЕРАЦИИ ПО СНАБДЯВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА
СТОКОВИЯ АСОРТИМЕНТ В ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО
12.1. Източници и форми на снабдяване на търговската мрежа със стоки
12.2. Съставяне и изпълнение на поръчките за доставка на стоки
Получаване, приемане и съхранение на стоките в обектите. Реклама12.3.
ции и връщане на стоки
Излагане на стоките върху търговското оборудване – решения в об12.4.
ластта на дисплея
12.5. Управление на сигурността и риска – кражби в търговията
ТЕМА 13. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПРОДАЖБИТЕ НА ДРЕБНО
13.1. Операции в магазина – технологичен процес в магазина
Подготовка на стоките и търговската зала за продажби. Организация и
13.2.
контрол върху продажбите
Персонална продажба (затворена, традиционна система за продажба) и
13.3.
насоки за нейното усъвършенстване
Отворена система за продажби – самообслужване, открит показ, об13.4.
разци
Извънмагазинни и други специфични форми за продажби. Електронни
13.5.
продажби
Насоки за усъвършенстване технологията на търговските процеси при
13.6.
продажбите на дребно
13.7. Реклама и стимулиране на продажбите
ТЕМА 14. ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ
14.1. Същност и видове услуги в търговията на дребно
Фактори, влияещи върху избора на микс в областта на услугите. Ком14.2.
плексно търговско обслужване
Стратегическо и тактическо планиране на операциите в сферата на
14.3.
услугите
14.4. Оценка на изпълнението на операциите в услугите
ТЕМА 15. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО
15.1. Операции в търговията на едро при покупката на стоки
15.2. Източници и форми на постъпления на стоките в търговията на едро
Проучване на потребителското търсене. Оценка и избор на източници15.3.
те за доставка
15.4. Заявки и поръчки за производство и доставка на стоки
15.5. Приемане на стоките. Оперативна отчетност и контрол
ТЕМА 16. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА
ЕДРО
16.1. Операции в търговията на едро при продажбите на стоки
Форми на продажба на стоките в търговията на едро и организация на
16.2.
продажбите при складов и при транзитен оборот
16.3. Оперативно планиране на продажбите и извозването на стоките
Организация на продажбите на стоки от складовете на търговията на
16.4.
едро и при транзитен оборот
16.5. Операции на организираните пазари – борсови, аукционни, тръжни
ТЕМА 17. УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИТЕ ОПЕРАЦИИ
Принципи на организацията на приемането, съхранението и отпуска17.1.
нето на стоките в складовете
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Групиране и избор на място за съхранение на стоките в складовете,
начин за подреждане, режим за съхранение и грижи за опазване
Подготовка и ред за отпускане на стоките от склада, организация на
17.3.
извозването
Състояние, проблеми и насоки за усъвършенстване технологията на
17.4.
складовите операции в търговията
ТЕМА 18. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЪРГОВСКИТЕ
ОПЕРАЦИИ
Концепция за общото качество. Същност и цели на управлението на
18.1.
качеството
Изграждане на системи за управление на качеството на търговските
18.2.
операции
18.3. Стандарти за качество. ISO в търговията
ТЕМА 19. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
КОНТРОЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ
ЕRP системи, eфективна реакция на потребителите (ECR), бърз отго19.1.
вор (QR)
Система за бар и радио кодове, електронни етикети, скенери за про19.2.
верка на цената и др.
19.3. POS системи
ТЕМА
20.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
И
ЕФЕКТИВНОСТ
НА
ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Производителност, ефикасност и ефективността. Критерий на ефек20.1.
тивност
20.2. Основни показатели на икономическия ефект в търговията
Ресурсен и разходен подход при определяне на икономическата ефек20.3.
тивност на търговията
Обобщаващи и частни показатели за икономическата ефективност на
20.4.
ресурсите в търговията
Основни показатели за оценка икономическата ефективност на разхо20.5.
дите в търговията
Показатели за определяне на социалната ефективност на търговската
20.6.
дейност
Основни фактори и резерви за повишаване ефективността на търговс20.7.
ката дейност
17.2.

Общо:
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ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по ред

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

Брой

ИАЗ ч.

2
1

30
60

Общо за семестриален контрол:

3

90

Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

3

90

1.
1.1.
1.3.

Семестриален (текущ) контрол

2.
2.1.

Сесиен (краен) контрол
Текуща оценка

Тест (с отворени, затворени или смесени въпроси)
Домашна работа
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