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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМИКАТА  

Преподавател: Гл. ас. М. Велушев, д-р ик.  

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Презентации 30 

Допълнителна литература  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.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

2.  Тестова проверка 10% 

3.  Решаване на казуси 5% 

4.  Текуша самостоятелна работа /контролно 10% 

5.  Доклад 5% 

6.  Научно есе 10 % 

7.  Изпит 50% 

 

Предварителни изисквания: 

няма 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ Набиране на 92 или повече точки от възможни сто. 

За оценка „Много добър“ 
Набиране на между 75 и 91 точки от възможни сто.  

 

За оценка „Добър“ 
Набиране на между 59 и 74 точки от възможни сто.  
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За оценка „Среден“ 
Набиране на между 51 и 58 точки от възможни сто.  

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Предложеният курс има за цел да представи и запознае студентите с основни концепции на 

икономическата теория. Той им дава знания за основни икономически категории, функционални 

зависимости и закономерности в развитието на стопанските процеси, необходими за формирането на 

рационално икономическо мислене и поведение. От аспекта на различните равнища на изследване 

на икономическите  процеси курсът е фокусиран на ниво национална икономика. 

Анализира се функционирането на националното стопанство като резултат от 

взаимодействието на индивидуалните пазарни субекти и пазари. Основните проблеми тук са: 

основните измерители на националното производство, динамиката им, причините и проявите на 

икономическата нестабилност – икономически цикъл, безработица, инфлация, социално-

икономическите им последици, необходимостта от държавна намеса и основните инструменти на 

стопанската политика. 

Курсът излага съвременното състояние на икономическата теория, като на фона на теорията 

се анализират множество примери на реални икономически процеси, зависимости и икономическа 

политика. В курса се отразява динамичната натура на дисциплината – проблемите се разглеждат 

балансирано по отношение на различните школи и течения в макроикономическата наука. 

Перспективата, която е възприета в курса е европейската. Институционалната среда, регулациите, 

фокусът на проблемите, примерите и данните са преди всичко от практиката на страните от 

Европейския съюз и България. Това ще подпомогне студентите да направят връзката между 

абстрактните постановки, концепциите и икономическата среда, в която живеят. Изложението 

почива на солиден и строг теоретичен фундамент и в същото време е ясно за възприемане и с 

практическа насоченост.  

 

Очаквани резултати: 

Дисциплината ще предостави основни теоретични знания, които ще позволят на студентите да 

познават основните принципи и закономерности на функциониране на икономиката; основните 

фактори, които оказват влияние върху икономическото поведение и резултати на икономическите 

агенти. Очаква се те да придобият умения да: 

 Разбират начините за измерване на икономическата активност; 

 Използват в работата си основни макроикономически показатели като: БВП, инфлация, 

заетост и безработица; 

 Анализират фазите на икономическия цикъл; 

 Познават причините и следствията на икономическото регулиране; 

 Разбират целите и средствата на икономическата политика, провеждана чрез държавния 

бюджет; 

 Познават функционирането на банковата система и механизма на мултипликация на 

парите; 

 Разбират целите и средствата на паричната политика. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Икономическа наука и икономическо мислене 2 ч.л. + 

2 ч.упр. 

2 Търсене и предлагане. Пазарен модел. 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

3 Икономическо устройство на обществото 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

4. Основни индикатори на икономическата активност и Система на 

националните сметки 

2 ч.л. + 

2 ч.упр 

5. Първо контролно.  Анализ на резултатите, решения, препоръки.  2 ч.л. + 

2 ч.упр 
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6 Икономически растеж 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

7 Икономически цикли 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

8 Инфлация 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

9 Безработица и заетост. Крива на Филипс.  2 ч.л. + 

2 ч.упр 

10 Второ контролно.  Анализ на резултатите, решения, препоръки.   2 ч.л. + 

2 ч.упр 

11 Макроикономическо равновесие. Кейнсиански модел на съвкупната  

икономика и мултипликаторни ефекти.  

2 ч.л. + 

2 ч.упр 

12 Фискална политика  2 ч.л. + 

2 ч.упр 

13 Пари и банкова система  2 ч.л. + 

2 ч.упр 

14 Парична политика 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

15 Трето контролно.  Анализ на резултатите, решения, препоръки. 2 ч.л. + 

2 ч.упр 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Икономическа наука и икономическо мислене 

2 Търсене и предлагане. Пазарен модел.  

3 Икономическо устройство на обществото 

4. Основни индикатори на икономическата активност и Система на националните сметки 

5. Икономически растеж 

6 Икономически цикли 

7 Инфлация 

8 Заетост  

9 Безработица 

10 Зависимост между инфлация и безработица – крива на Филипс.  

11 Макроикономическо равновесие. Кейнсиански модел на съвкупната  икономика. 

12 Мултипликаторни ефекти  

13 Фискална политика 

14 Пари и банкова система  

15 Парична политика 

 

 

Библиография  

Основна: 

Коландър, Дейвид, “Основи на икономиката. Първи том: Макроикономика”, Университетско 

издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1999. 

Допълнителна: 

Samuelson, P., W. Nordhous,  Economics, McGraw-Hill Book Company, издания след 1989 г. Последно 

издание, 2010 г.  

Публикации в научни списания и периодични издания: Икономическа мисъл, Капитал, Капитал дейли, 

Дневник, Годишник на СУ – Стопански факултет, Икономически алтернативи; 

Интернет страници на: НСИ, БНБ, ИПИ, МФ, МИТ, БТПП, Евростат, Икономически портал 

 

 

Дата: 06.06.2018 Съставил: гл. ас. М. Велушев  


