Характеристика на учебната дисциплина
Наименование на дисциплината:
Икономика
Вид на обучението:
Лекции и семинарни упражнения

Код: PECT06
Часове за седмица:
Л -1 СУ - 2

Семестър:
І
Брой кредити:
4

ЛЕКТОР:
Доц.д-р Малин Борисов Малинов (СФ), тел.: 965 2993 email:mbmalinov@abv.bg
Технически Университет-София
СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:
Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Приложна електроника и
компютърна техника” на КЕЕ при ТУ-София за образователно-квалификационната степен
“професионален бакалавър”.
ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:
Да запознае студентите с механизма и зависимостите на пазарната икономика, общата
теория на производството, разпределението и потреблението на благата. Главното
предназначение на дисциплината е да даде знания с познавателен и приложен характер и
да развие у студентите икономическо мислене. Запознаване на студентите с основните
параметри на икономиката на предприятието – активи, човешки ресурси, производствени
разходи, цени, финанси.
ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Основните теми на лекционния курс са: Предмет на Икономиката, Основни категории и
инструменти на икономическия анализ, Пазар и пазарно равновесие, Пазарна цена на
факторите на производство, Макроикономическа теория и национално сметководство,
Пари, банки и парично равновесие, Бизнес-цикли, инфлация и безработица, Фискална
политика и бюджетно равновесие, Икономика на предприятието, Активи на
предприятието, Производствено-реализационни разходи, Икономическа ефективност на
производството.
ПРЕДПОСТАВКИ:
Основи на електротехниката, Електротехника, Материали и компоненти на електрониката,
Програмиране и използване на компютри, Приложни програмни продукти.
Метод ЗА ПРЕПОДАВАНЕ:
Лекциите се провеждат по класическия начин чрез използване на дигитални средства,
когато е необходимо за демонстриране на таблици, схеми, графики.
МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяване знанията на студентите по дисциплината се извършва както следва: по време на
семестъра се оценяват рефератите, разработватвани от всеки студент, в резултат на което
се получава обща оценка по този пункт; оценка на участие в дискусиите по темите в
семинарните упражнения; писмен изпит.
ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ : български
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
[1] Илиев И., Каменов Я., Ченешев Д., Улев П., Икономика, С. 2001; [2] Милчев Ц., Теория
на пазарното стопанство - Макроикономика, С. 1996г.; [3] Дончев Д., Икономика на
фирмата, Отворено общество С. 1995г.; [4] Дончев Д., Икономика на предприятието, С.
1998г.; [5] Маринов Г., Велев М. “Икономика на предприемаческата дейност” 2001г.; [6]
Малинов М., Смесени предприятия – Джоинт Венчър /Joint Venture/, Милком С. 1995г.

DESCRIPTION OF THE COURSE
Name of the Course:
Economics
Type of teaching:
Lectures and Seminars

Code:
PBPECT06
Lessons per week:
Lectures – 2
Seminars – 1

Semester:
1
Number of
credits:
4

LECTURER:
Associate prof. d-r Malin Borisov Malinov
Phone 965 2993
email: mbmalinov@abv.bg Technical University of Sofia
COURSE STATUS IN THE CURRICULUM:
Compulsory course for the students of specialty "Power - production and distribution“ of the
KPEE to the TU Sofia for obtaining an educational qualification degree “professional bachelor”.
COURSE DESCRIPTION:
The main topics of the course are: Subject of Economy, main categories and tools of economic
analysis and market equilibrium, the market price of the factors of production, macroeconomic
theory and national accountancy, money, banking and monetary equilibrium, Business cycles,
inflation and unemployment, fiscal policy and fiscal equilibrium economics of the enterprise
assets of the level of production costs, the economic efficiency of production.
AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE:
To acquaint students with the mechanism and its dependence on the market economy, the
general theory of production, distribution and consumption of wealth. The main purpose of the
course is to give knowledge’s of cognitive and applied nature and develop students' economic
thinking. Acquaint students with the basic parameters of the economy now - assets, human
resources, production costs, prices, finances.
PREREQUISITES:
Fundamentals of Electrical Engineering , Electronics , Electrical Machines , Electrical equipment,
Electrical Networks and Systems , Control, and Lighting and equipment installation , electrical
Electricity .
TEACHING METHODS:
Lectures are conducted in a traditional way by using digital means as necessary to demonstrate
the charts, tables, graphs.
METHOD OF ASSESSMENT: Assessing student’s knowledge’s of subject is as follows:
during the semester are evaluated papers, elaborated of each student, resulting in the formation of
an overall assessment on this point; evaluation part in the discussions on the topics at seminars,
written exam.
INSTRUCTION LANGUAGE: Bulgarian
BIBLIOGRAPHY: [1] Iliev I., Kamenov J. , Cheneshev D., P. Ulev, Economics, S. 2001 [2]
Miltchev W. , Theory of Market Economy - Macroeconomics , S. 1996. [3] Dontchev D.,
Economic Company, Open Society C. 1995. [4] Dontchev D., Business Economics, S. 1998 . [5]
Marinov D. , Velev M. "Economics of entrepreneurship " 2001 . [6] Malinov. M., Joint Venture
- Joint Venture / Joint Venture /, MILKOM C. 1995 .

