
 

 

 

Анотация 

 

15302 Въведение в микроикономиката 

 

Учебен план 4-103-16 за обучение по специалност „Организация 

и управление на военни формирования на тактическо ниво“, 

специализация ВМКРТС за ВМС, ОКС „Бакалавър“ 

45 часа, избираема дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4 

Катедра 

Мениджмънт и логистика 

Учебни цели: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

 - Основните икономически принципи: за избора, производството, размяната, разпределението. 

Да разбират същината на пазарния механизъм и неговите алтернативи, на икономическата 

политика. Да познават инструментите на икономическия подход. 

 - Характеристиките на различните методологични подходи и тяхната приложимост при 

решаването на конкретни проблеми на теорията и практиката.  

 - Приложенията на икономическия подход. Да осъзнаят важността и възможностите на 

икономическия анализ като начин за мислене. 

 - Специфични за дисциплината черти: алтернативните разходи за вземаните решения; връзката 

на вземаните управленски решения и възприетите правила и норми със стимулите за ефективно 

поведение; равновесието, факторите за появата на неравновесие и възможните реакции, които да 

възстановят стабилността на поведението; стратегическото мислене и ролята на възможностите, 

стратегиите, изходите, информацията и мотивацията в анализа на стратегическите действия, 

конфликтите, договарянето и споразуменията; избора в условията на непълна информация и 

значението на очакванията и начина на тяхното формиране; възможностите на маржиналния 

анализ. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

 - Конструктивно да използват знанията за икономическия подход при формулирането, 

интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от 

професионалната област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика. 

 - Чрез подходящи модели и количествени методи да излагат своето разбиране вербално, 

математически и графично.  

 - Да мислят абстрактно. Да извършват дедуктивни и индуктивни анализи. Да имат ориентация 

в количествената информация и да я представят. Да осъществяват количествен анализ на 

връзките между ендогенните и екзогенните променливи. Да поставят и разрешават 

икономическите проблеми в широк социален и политически контекст. 

 - Да развият личностни качества, нужни за бъдещата им професионална, лична и социална 

реализация: общи интелектуални умения като грамотност и умение за систематизация на 

литературни източници. Да формират качества, характеризиращи личността, като лична 

организираност, изпълнителност, комуникативност, склонност към сътрудничество, умение за 

работа в екип, умение за вземане, представяне и отстояване на самостоятелни решения и др. 

 - Да оценяват индивидуалните си способности и компетенции, които им дават възможност за 

професионална реализация и обучение в следващи образователни степени по специалности от 

същата или сродна област на висшето образование. 

 - Да си осигурят интелектуален стимул за по-нататъшно усвояване на икономическия подход. 

Система за оценяване: Текущ контрол. 

Текущият контрол се формира по две алтернативни точкови схеми, при които се изискват общо 

100 точки. Първата включва резултатите от тестове за самостоятелна работа и проверка на 

знанията, които са част от основното учебно пособие по дисциплината (40 точки) и 

представянето на контролна работа (изпит) в клас (60 точки). При втората схема вместо тестовете 

за самостоятелна работа във формирането на точките участва тест в клас (40 точки).  

Условие за семестриална заверка е обучаемият да е получил поне 25 т. от формите за текущ 

контрол и да е спазвал изискванията за академична етика. 



 

За успешно преминаване на дисциплината се изисква обучаемият да има поне 40 точки, като е 

постигнал не по-малко от 16 точки от тестовете за самостоятелна работа (теста в клас) и 24 точки 

от контролната работа (изпита) в клас. При изпълнение на тези изисквания, крайната оценка по 

всяка от частите се формира по схема. 

Обучението е предвидено да осигурява подготовката по функция „Контрол на операциите на 

кораба и грижа за лицата на борда“ на ниво „Оперативно“, правила A-II/1, A-III/1 и A-III/6 на 

Конвенцията STCW’78, както е изменена и допълнена, и отчита изискванията на IMO, моделен 

курс 1.39. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Икономиката като наука за ефективно управление на 

ограничените ресурси 

9 - 

2. Вземане на решения 12 - 

3. Индустриална организация 12 - 

4. Управление на труда и мотивация на персонала 9 - 

5. Външни ефекти и публични блага 3 - 

 Общо: 45 - 

 

  



 

ПЛАН ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

N Вид Теми. Наименование и съдържание. Часове Осигуряване Модел 

курс 

1.9 

  1. Икономиката като наука за ефективното управление на ограничените ресурси – 9 ч. 

1 Л Проблемът с оскъдността на средствата и нуждата 

от ефективно управление на ресурсите. Оскъдност и 

избор. Позитивен и нормативен анализ. Граница на 

производствените възможности: ресурси и 

алтернативни разходи. Допускането за рационалност. 

Критерий разход-полза и ефективно управление на 

ресурсите. Приложения в корабоплаването: икономика 

на тероризма и пиратството. 

3 Л 1 4.5 

2 Л Икономически модели, институции и системи. 

Критерии за ефективност. Икономически системи. 

Специализация и разделение на труда: роля на 

абсолютните и сравнителните предимства. Права на 

собственост. Пазари. Роля на държавата и 

наднационалните институции в пазарната икономика. 

3 Л 1  

3 Л Пазарното разпределение на ограничените ресурси. 

Фактори, определящи търсенето. Фактори, определящи 

предлагането. Пазарно равновесие. Сравнителни 

статични анализи. Последици от ценовия контрол, 

количествените ограничения, стандартите и 

субсидиите. 

3 Л 1  

  2. Ефективни решения и действия – 12 ч.  

4 Л Теорияза избора. Статична задача за избора. Реакции 

при промени на ендогенните и екзогенните 

фактори.Избор при несъвършена информация и 

несигурност. Избор във времето. 

4 Л 1 6.1 

5 Л Управленски решения. Същност, класификация и 

изисквания към управленските решения. Процесът на 

вземане на решение: разпознаване и определяне на 

проблема; проучване и преценяване на възможностите 

за решение.  

2 Л 1 6.2 

6 Л Процесът на вземане на решение.Ефективен избор от 

възможните алтернативни варианти; подготовка и 

изпълнение на взетото решение; оценка на резултатите. 

2 Л 1 6.3 

7 Л Условия и фактори при вземане на 

решение.Дуалността на мисленето. Евристики и 

деформации. 

2 Л 1 6.4 

8 Л Методи и техники за вземане на решения и 

решаване на проблеми. 

1 Л 1 6.5 

9 Л Решения при извънредни ситуации и управление на 

тълпа. 

1 Л 1 6.8 

  3. Индустриална организация – 12 ч. 

10 Л Производствени разходи.Краткосрочни функции на 

разходите. Функции на разходите в дълъг период. 

Разходи в корабоплаването и фактори, които ги 

определят. 

3 Л 1  

11 Л Съвършена конкуренция. Индустриална организация 

и пазарни структури в шипинга.Характеристики на 

съвършената конкуренция. Краткосрочно и 

дългосрочно равновесие. Ефективност. Резултати от 

държавната намеса: данъчно облагане и ограничения на 

търговията. Приложения в корабоплаването: кораби за 

насипни товари и танкери. 

3 Л 1  

12 Л Монопол. Характеристики. Максимизациянапечалбата 3 Л 1  



 

N Вид Теми. Наименование и съдържание. Часове Осигуряване Модел 

курс 

1.9 

при монопол. Ефективност. Ценовадискриминация. 

Приложения в корабоплаването: пристанища и канали. 

13 Л Олигополи и продуктова диференциация. 

Характеристики. Затворническа дилема.Модели на 

олигопол при хомогенни продукти - Курно, Бертран и 

Стакелберг, олигополни споразумения, предпазване от 

конкуренцията.Модели при продуктова диференциация. 

Приложения в корабоплаването: линейни конференции. 

3 Л 1  

  4. Управление на труда и мотивация на персонала – 9 ч. 

12 Л Организационните решения като алтернатива на 

пазарите. Характеристики на разпределението на 

ресурсите в организациите. Произход и ефективни 

форми на организационните структури. Приложение в 

корабоплаването: организация на екипажа, йерархични 

отношения, отговорности. Функции на мениджмънта: 

вземане на решения, управление на персонала, 

планиране и стратегическо управление, лидерство, 

комуникация и контролинг. Управленски дилеми: 

времеви хоризонти, доверие и контрол, лидерство и 

междугрупови взаимодействия. 

3 Л 1 6.6 

5.7 

13 Л Привличане и квалификация на трудовите ресурси. 

Планиране на трудовите ресурси. Необходимост от 

подбор на персонала. Механизми за сигнализиране и 

проучване на индивидуалните качества. Теория за 

човешкия капитал. Хедоничен модел на 

квалификацията. Стандарти за квалификация на 

морските лица, въведени от конвенция STCW. 

2 Л 1 5.3 

14 Л Оценка на постиженията. Фактори за формиране на 

трудовите възнаграждения и оценка на труда. 

Модификация на поведението. Стимули за висока 

производителност. Власт и влияние. Подходи за 

успешно ръководене в морския сектор. Трудови 

стандарти. 

2 Л 1 5.6 

  5. Външниефекти и публични блага – 3 ч. 

15 Л Външниефекти и публични блага. Положителни и 

отрицателни външни ефекти. Примери със 

замърсяването на морската среда, безопасността на 

корабоплаването и обучението на морските лица. 

Реакции срещу външните ефекти: подход на Пигу, 

теорема на Коуз, налагане на стандарти и забрани. 

Основни характеристики на публичните блага. 

Проблемът за гратисчията. Приложения в 

корабоплаването: морски фарове, системи за 

позициониране, информация за хидрометеорологичната 

обстановка, навигационни предупреждения и друга 

информация, свързана с условията и безопасността на 

корабоплаването. 

3 Л 1  

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТИЛ ПРОГРАМАТА: 

проф. д.ик.н. _______________ Димитър Канев 



 

 

 

Учебната програма е приета на заседание катедрен съвет на катедра „Мениджмънт и логистика“ с 

протокол № 6 / 04.7.2017 г.  

Учебната програма е приета на заседание катедрен съвет на катедра „Организация и  управление на 

тактическитеформирования от ВМС“ с протокол № ....../............. 2017 г. 

Учебната програма е приета на Факултетен съвет на факултет „Навигационен“ с протокол №  

....../............. 2017 г.  

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „ОРГАНИЗАЦИЯ И  УПРАВЛЕНИЕ НА 

ТАКТИЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВМС” 

доц. д-р ______________ Асен Кожухаров 

 


