
 

 

Анотация 
 

15303 Основи на икономическата теория 

 

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: 

 - Принципите и инструментите на икономическия подход. Основни икономически принципи: 

за избора, производството, размяната, разпределението. Да разбират същината на пазарния 

механизъм и неговите алтернативи, на икономическата политика.  

- 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. Също и умения, формиращи личността на обучаемия, 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 – посредством тестове за самостоятелна работа; тест в 

клас; контролна работа (изпит) в клас. 

Крайната оценка се формира на база текущия контрол, въз основа на две алтернативни точкови 

схеми, при които се изискват общо 100 точки. Първата схема включва резултатите от тестовете 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).  

Условията за семестриална заверка са 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 по всяка от двете части 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 надгражда 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 

12 - 

2. Ефективни решения и действия 9 - 

3. Индустриална организация 6 - 

4. Управление на труда и мотивация на персонала 6 - 

5. Външни ефекти и обществени блага 3 - 

6. Основни макроикономически проблеми 3 - 

7. Основи на международната търговия 6 - 

 Общо: 45 - 

 

 


