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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 
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Ф Ф С 3 9 0 1 1 3 

Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

СВОБОДА И РЕГУЛАЦИЯ НА ГРАДСКАТА ИКОНОМИКА 

Преподавател: Мартин Михайлов Заимов 

Учебна заетост Форма Хорариум 

 

Аудиторна заетост 

 

Семинарни упражнения 

 

60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 30 

Учебна екскурзия 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
30% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

3.  Демонстрационни занятия  50% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът запознава студентите с причините и начините за регулиране на различни области от градската 

икономика. Разглеждат се както историята на градската икономика така и различни съвременни 

решения за организация и регулиране. Всяка отделна тема ще бъде конструирана върху успехите и 

провалите на съответните градски пазаре и институции. 

От една страна, с реални примери ще се изследва тезата, че пазарните икономически решения са по-

ефикасни от административните и частният интерес и свободната конкуренция максимизират 

публичната полза.  

От друга страна, също с реални примери ще се изследва тезата, че принципите и институциите за 

регулиране на пазарите са тези, които максимизират публичната полза.  
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Ще бъде показано, че двете тези са трудни за доказване и че за целта е важно просто и ясно да бъде  

дефинирана публичната полза, като под публична полза би следвало да се разбира увеличаване 

благосъстоянието и благополучието на жителите на града, като двете понятия също изискват 

предварително дефиниране.   

Ще стане ясно, че дефинирането на правила силно се затруднява от постоянно еволюиращите 

противоречиви интереси на различни градски общности, както и постоянно еволюиращите частни 

интереси на отделните пазарни участници. 

 

Предварителни изисквания: 

Завършени курсове и основни понятия по икономика. 

Основни понятия по политическа теория и публичен избор. 

 

Очаквани резултати: 

Знание за функционирането на многобройни елементи от градската икономика. Способност за оценка 

на необходимостта и ефективността от регулация на отделни дейности в градска среда. 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хора-

риум 

1 Градоустройствени и строителни регулации 12 часа 

2 Придвижване и мобилност 12 часа 

3 Потребление на енергия и други ресурси 12 часа 

4. Комунални услуги 12 часа 

5. Взаимодействие с природата 12 часа 
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