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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина: Микроикономика І – 2 част 

 

Преподавател: гл.ас д-р Роска Русинова 

Асистент: ас. Антон Герунов 
Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Обща аудиторна заетост 30 
Извънаудиторна 

заетост 
Доклад/Презентация 20 
Курсов учебен проект 20 
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

Обща извънаудиторна заетост 60 
ОБЩА ЗАЕТОСТ 90 
Кредити аудиторна заетост 1 
Кредити извънаудиторна заетост 2 
ОБЩО ЕКСТ 3 
 
№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати) 10 

2.  Тестова проверка 10 
3.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20 
4.  Изпит 60 
 
Анотация на учебната дисциплина: 
Учебният курс по Микроикономика І – 2 част има предназначение да допълни базисните 
икономически знания, които задълбочават и  разширяват  представата на студентите за 
стопанското поведение на реалните (несъвършени) пазари. През призмата на изучавания 
теоретичен инструментариум – понятия, категории, модели, хипотези и други те формират 

                                                        
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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аналитични способности, прилагат икономическия начин на мислене и овладяват знания за 
източниците, поведението и ефектите на несъвършените пазари на блага и ресурси. В курса 
си изучават и основните причини и механизми на намесата на държавата на индивидуалните 
пазари  и последиците от нея върху разпределението и ефективността. 
Съществена особеност на част 2 е, че надгражда абстрактните теоретични модели с 
практическите аспекти и способства за формирането у студентите на предприемачески 
мироглед. 
 
Предварителни изисквания: 
Знания по Микроикономика 1-1 
 
Очаквани резултати: 

Преминавайки курса студентите трябва да знаят:  
 основните икономически категории, модели и хипотези 
 основните функционални зависимости в поведението на домакинствата, фирмите и 

държавата като микросубект 
 основните фактори, които оказват влияние при вземането на решения от страна на 

стопанските субекти 
Преминавайки курса студентите трябва да могат: 

 да анализират микросредата на стопанския живот 
 да идентифицират условията и факторите, влияещи върху стопанското поведение 

на субектите 
 да оценяват основните стопански резултати 
 да предлагат решения за оптимизиране на стопанските резултати  

 
 

Учебно съдържание  
 
№ Тема: Хорариум 
1 Несъвършена конкуренция.Механизъм на възникване, организационни 

форми.  
2 

2 Абсолютен (чист монопол). Пазарно поведение. Социална и 
икономическа цена на монопола. Естествен и институционален 
монопол. 

4 

3 Олигопол. Модели на олигопол 2 
4 Монополистична конкуренция. Антитръстово законодателство 2 
5 Пазар на факторите на производството. Търсене и предлагане на 

производствени фактори.Факторна цена.  
4 

6 Пазар на труда. Индивидуално предлагане и търсене на труд. Работна 
заплата. Човешки капитал.Синдикати. Монопсон и двустранен монопол 
на трудовия пазар.   

4 

7 Капитал. Лихва. Рента. Текуща стойност  на бъдещи активи 2 
8 Пазарни недостатъци (дефекти): пазари с асиметрична  

информация. Външни ефекти. Теорема на Коуз.  
4 

9 Публични (обществени) блага. Търсене и предлагане на публични блага. 
Проблеми с тяхното производство и разпределение.  

4 

10 Непазарни дефекти. Икономическа роля и функция на държавата. 2 
                                                                                                    Общо: 30 
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Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1 Несъвършена конкуренция.Механизъм на възникване, организационни форми.  
2 Абсолютен (чист монопол). Пазарно поведение.  
3 Социална и икономическа цена на монопола. Естествен и институционален 

монопол. 
4 Олигопол. Модели на олигопол.  
5 Концентрация на производството и монополна власт. Показатели за измерване 
6 Монополистична конкуренция. Антитръстово законодателство 
7 Пазар на факторите на производството. Търсене и предлагане на производствени 

фактори. Факторна цена.  
8 Пазар на труда. Индивидуално предлагане и търсене на труд. Работна заплата. 

Човешки капитал.Синдикати. Монопсон и двустранен монопол на трудовия пазар.  
9 Капитал. Лихва. Рента. Текуща стойност  на бъдещи активи 
10 Пазарни недостатъци (дефекти): пазари с асиметрична  

информация. Външни ефекти. Теорема на Коуз.  
11 Публични (обществени) блага. Търсене и предлагане на публични блага. Проблеми 

с тяхното производство и разпределение.  
12 Непазарни дефекти. Икономическа роля и функция на държавата. 
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