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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
 1. Наименование на курса: МИКРОИКОНОМИКА 

     2. Код на курса: 88.1.1.0.02 

3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: проф. д-р Миглена Темелкова 
9. Резултати от обучението за дисциплината: 

    Целта на курса е да се придобият задълбочени знания за: 

 основните микроикономически понятия; 

 влиянието на микроикономическите процеси върху бизнес единиците; 

 оценяването на влиянието и въздействието на определен микроикономически 

проблем върху определен пазар или икономически субект; 

 понятийния апарат, свързан с дисциплината „Микроикономика” със задачи взети от 

реалната проктика.  

     Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

     Основни знания за основните проблеми на икономиката и принципите на икономическото 

мислене; същността на конкуренцията, пазарните структури и форми и механизмите за 

постигане на пазарно равновесие; условията за оптимизиране поведението на потребителите 

и фирмите;условията за равновесие на фирмата и отрасъла при съвършена конкуренция, 

както и поведението на пазарните участници в условията на несъвършена конкуренция; 

формирането на доходите на факторите на производството; принципите на общото пазарно 

равновесие в икономиката; причините за неравенството и проблема за загубата на 

ефективност; изявата на т.нар. пазарни „провали“ и принципите на публичния избор. 

     Практически умения да прилагат на практика принципите на икономическия избор и 

поведение; да отчитат пълния (алтернативен) разход по отношение на всяко едно решение в 

икономиката; да умеят да анализират обективната микроикономическа действителност – 

пазари конкуренти, разходи, приходи, доходи, цени, пазарни структури и форми; да 

разкриват ограниченията, възможностите и рисковете на основата на микроикономически 

анализ на т.нар. чиста изгода чрез съпоставка на разходи и ползи. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са компетентни да 

прилагат успешно в бизнес практиката възможностите на микроикономическия анализ и 

инструментариум, да изчисляват и съпоставят микроикономически величини и показатели. 

10. Начин на преподаване:  
Начинът на преподаване е в лекционна и дискусионна форма. 
11. Предварителни изисквания: 

     От съществено значение са знанията придобити по дисциплината основи на 

управлението включена в учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса: 
Дисциплината запознава студентите с основните микроикономически категории и 

инструменти. Акцент е поставен върху придобиването на задълбочени знания за 

фундаменталните микроикономически проблеми, променливи и предпоставките за 

пораждането и развитието на икономическите процеси и явления в глобализиращата се 

икономика. 
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14.  Методи и критерии на оценяване: 
     Постигането на поставената цел на обучението се контролира по време на обучението 

посредством разраотвани от студентите задачи и казуси, както и на основата на два 

теоретични теста, показващи степента на усвояемост на преподадения теоретичен материал. 

Оценката се формира чрез точкова скала, като се взема предвид участието в практическите 

занятия и индивидуалната работа на студента през семестъра. 

     Окончателната оценка се формира от двата теоретични теста и резултатите от 

изпълнените в хода на груповия динамичен процес казуси и задачи, като под внимание се 

взема и активността на студентите по време на самия обучителен процес през семестъра.  

     Тежест на оценяването: 

 казуси и задачи – носи 50% тежест в крайната оценка; 

 теоретични тестове от 20 въпроса с продължителност 40 минути – носят 50% тежест в 

крайната оценка. Оценяването на всеки тест е съобразно следните критерии: до 50% 

верни отговори – Слаб 2; до 70% верни отговори – Среден 3; до 80% верни отговори – 

Добър 4; до 90% верни отговори – Много добър 5 и над 91% - Отличен 6).  

     Формирането на крайната оценка (КО) е на базата на получените резултати от 

разработените казуси и задачи (КЗ) и резултатите от теоретичните тестове (ТТ), като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в Таблица 1.  
КО = 0,5 КЗ + 0,5 ТК 

      Усвоените знания от студентите, изразени в проценти, се оценяват по шестобалната 

система, както следва: 
 

                                                                                                                                                   Таблица 1. 

До 50% Слаб (2)  

51% – 70%  Среден (3)  

71% – 80% Добър (4)  

81% – 90%  Мн. добър (5)  

Над 90%  Отличен (6)  

  
     15. Език на преподаване: български 

     Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100.  


