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Катедра “Икономика”
Информационен пакет ECTS
Специалност Международен бизнес
Образователно–квалификационна степен:Магистър
ЦЕЛ НА ПОДГОТОВКАТА
Магистърската програма по специалност "Международен бизнес" има за задача
да подготви квалифицирани кадри за изпълнение на
външноикономически и
външнотърговски операции на различни равнища на стопанската и административна
система на Република България, за звената на банковата система и небанковите
финансови институции, централната банка и структурите на Европейския съюз,
международни организации и подразделения на Министерството на външните работи,
стокови и фондови борси и бюра за обмен на валута.
Завършилите тази специалност могат да заемат следните длъжности:
- финансов мениджър, специалист по международни инвестиции, специалист по
външнотърговски и валутни операции, експерт по международни кредити, брокер или
дилър, митнически инспектор и др. Завършилите специалността се реализират във
всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в
областта на външната търговия, международната банкова дейност, обмена на услуги,
транспортната
и
спедиционната
дейност,
международното
застраховане,
представителствата на чуждестранни фирми, смесените фирми, международния
туризъм, международните организации и др.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА
Бъдещите магистри по специалност "Международен бизнес" са подготвени за
вземане на управленски решения в бързо изменяща се международна икономическа
среда, да формулират концепции и стратегии за развитието на валутния и
външнотърговски сектор.
Магистърът по 'Международен бизнес" прилага интегрирано получените
общотеоретични и специализирани икономически познания в областта на:
- външноикономическата и външнотърговска дейност;
- международния банков мениджмънт и маркетинг, управлението на
международен финансов риск;
- финансирането на задгранична предприемаческа дейност,
- политиката и функциите на международните финансови институции,
- спецификата на международните борсови и валутни операции;

- международните публични финанси, действащите програми и политики в
рамките на обединеното европейско пространство.
Квалификационната характеристика на специалността "Международен бизнес"
за образователно-квалификационна степен "Магистър" с професионална квалификация
"Магистър по международен бизнес" е основен документ, който определя
разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със Закона за
висшето образование, с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на ОКС
"Магистър", "Бакалавър", "Специалист" и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН
ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8. ИКОНОМИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Първа година
Първи семестър
1. Икономикс
2. Основи на управлението
3. Основи на правото
4. Въведение в международния бизнес
5. Избираема дисциплина I група
6. Избираема дисциплина II група

ECTS
кредити
6.0
4.0
4.0
6.0
5.0
5.0

Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираеми дисциплини I група
1. Основи на финансите
2. Счетоводство
3. Организационно поведение

ECTS
кредити

1. Международна търговия
2. Геоикономика и регионално развитие
3. Конюнктура на международните пазари
4. Статистика
5. Международни валутно-финансови
отношения
6. Избираема дисциплина III група

6.0
4.0
4.0
5.0
6.0
5.0

Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка група)
5.0
5.0
5.0

Избираеми дисциплини II група
1. Основи на маркетинга
2. Външнотърговски договори

Втори семестър

Избираеми дисциплини III група
1. Международна търговия с услуги и
интелектуална собственост
2. Международни инвестиционни проекти

5.0
5.0
Общо 30

5.0
5.0

Общо 30

Втора година
Първи семестър
1. Глобална икономика
2. Eврепейско стопанство
3. Мита и митническа политика на ЕС
4. Данъчна политика на ЕС
5. Избираема дисциплина IV група
6. Избираема дисциплина V група

ECTS
кредити
6.0
5.0
6.0
5.0
4.0
4.0

Избираеми дисциплини V група
4. Международен бизнес етикет
5. Европейска банкова система

1. Иновации и иновационна политика
2. Международна конкурентоспособност
3. Управление на международни проекти
4. Избираема дисциплина VI група
5. Избираема дисциплина VII група
Държавен изпит или защита на дипломна
работа
Избираеми дисциплини (студентите
избират една дисциплина от всяка група)

Избираеми дисциплини (студентите избират
една дисциплина от всяка група)
Избираеми дисциплини IV група
1. Регионално сътрудничество и интеграция
2. Фондове на ЕС
3. Международно културно сътрудничество

Втори семестър

4.0
4.0
4.0

4.0
4.0
Общо 30

ECTS
кредити
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
15.0

Избираеми дисциплини VI група
1. Международно разделение на труда
2. Устойчиво развитие

3.0
3.0

Избираеми дисциплини VII група
3. Международни капиталови пазари
4. Международна логистика

3.0
3.0

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА

Общо 30

ОПИСАНИЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ
Специалност: Международен бизнес
ОКС «Магистър»
ИКОНОМИКС
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Курсът трябва да подпомогне студентите да разберат и осмислят същността, вътрешните връзки и
взаимозависимостите между различните обекти и субекти в теоретичната икономика, което да
подпомогне тяхната правилна ориентация във всички общи и частни дисциплини, които те впоследствие
ще изучават в хода на своето обучение. Според Мансур Олсън предмет на микроикономическата теория
е “поведението на индивидуалните и обособени центрове на вземане на /икономически и подобни/
решения за и по повод техните специфични пазари на проява, както и взаимовръзките, които всеки е
длъжен да отчита в своята /икономическа и подобна/ дейност”. Макроикономиката пък като част от
основополагащото теоретично познание по икономическа теория включва всички принципни въпроси на
системния подход, разбирането и анализа на причинно-следствените връзки в една стопанска макросистема, позволяващи осъзнаването на тяхната пълнота и комплексност. Разделянето на икономическата
теория на микро- и макро подход всъщност е условно, но чрез подобно деление се осъществява поспециализираното запознаване с цялостната материя на политическата икономия, която е прието във
водещите англоговорящи държави да се обозначава със сборното понятие „икономикс”. По-нататък ние
възприемаме това обозначение и разбираме основни сборни аспекти на микро- и макроподхода в
цялостната икономическа теория, базирана върху политическата икономия на класиците с
многочислените уточнения и допълнения, привнасяни от следващите генерации теоретици-икономисти.
Съдържание на учебната дисциплина:
Въведение в теоретичния икономикс – обект, обхват и задачи. Роля и място на пазара – пазарен
механизъм, търсене, предлагане, пазарно равновесие, еластичност. Основни макроикономически
проблеми. Стопанската активност според агрегати на провеждане. Икономически цели. Инструменти на
макроикономическата политика. Структуриране на пазарноикономическата околна среда – стопански
субекти и обекти. Измерители на макроикономическата активност - Брутен национален продукт.
Алтернативни начини на измерване. Кръгооборот на доходи и разходи. Понятие за благо в икономиката.
Теория за ограниченост на благата – видове блага. Обоснованост на икономическите решения. Начини и
форми за генериране на решения и за тяхната реализация – теоретични аспекти. Факторна теория –
фактори на производството. Разделение на труда в съвременни условия и неговото влияние върху
поведението на пазарните субекти. Стопанска политика – същност и цели на стопанската политика –
макро и микро ниво. Икономическо благосъстояние. Номинален и реален брутен национален продукт.
Възможности за декомпозиране, степени на изключеност и парична оценка на времето. Потребление,
инвестиции и други компоненти на съвкупното търсене. Класически и кейнсиански теории. Закон на
Сей. Пределна склонност към потребление и спестяване. Детерминанти. Модерни теории за
потребителската функция. Инвестиции, Държавни покупки и нетен експорт. Международни търговски
отношения. Протекционизмът срещу свободната търговия. Теории за абсолютните и относителни
предимства. Теорема на Хекшер-Олин. Парадоксът на Леонтиев. Мита и митническа политика.
Нетарифни ограничения – импортни и експортни квоти, държавни субсидии, дъмпинг, преференциални
търговски споразумения.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО
ECTS кредити: 4
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит

Седмичен хорариум: 2л + 0су
Вид на изпита: писмен

Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Акцентира се върху теорията и съчетана с практико-приложния й характер и различието между опита на
водещите в света фирми и нашата управленческа практика. Целта на учебната дисциплина е студентите
да получат базови знания по теория на управлението които да им послужат като основа при изучаването
на други, по-частни управленчески науки.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност на управлението. Исторически преглед. Основни школи и направления. Сравнителен анализ
между американската, западно-европейската и японските школи на управление. Стратегическо
управление. Същност и видове стратегии. Външна среда - същност, индикатори. Алгоритъм и
изграждане на стратегията. Стратегия, цели и мисия на фирмата. Фирмена култура. Стратегическо
планиране - същност, етапи, алгоритъм. Методи за стратегически анализ. Матрица на БКГ и на
"Дженерал Електрик". Диверсификационна и конкурентна стратегия. Изграждане на управленчески
структури. Видове ОУС. Препоръки за изграждането им. Механизъм и вземане на управленчески
решения. Експертни оценки. Групово вземане на решения. Кадрова политика на фирмата. Същност и
форми. Мотиви, стимули и потребности. Пирамида на Маслоу. Разрешаване на трудовите конфликти.
Природа на ръководната дейност. Стилове на управление. Лидерство и власт. Характеристика на
мениджъра.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Курсът систематизира правната уредба на образованието в националното законодателство във
взаимодействието й с основните отрасли на публичното и гражданско право.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основи на правото и обща теория на правото. Произход и същност на правото. Систематизация на
позитивното право. Публично и частно право. Обща характеристика на източниците на правото.
Класификация. Правни норми - определение и видове. Действие на правните норми. Юридически факти
и правоотношения. Действие на правото. Тълкуване на правото - понятие и видове. Прилагане на
правото. Субекти на правото. Физически и юридически лица. Обща характеристика, понятия.
Гражданско-правен статут на физически лица. Правоспобност и дееспособност. Правни белези в
гражданско-правния статут на физическите лица. Юридически лица - понятие и видове. Гражданскоправен статут на юридическите лица. Вещни правоотношения. Взаимодействие със закона за държавната
собственост и закона за общинската собственост. Трудови договори - понятие и видове, конкурси и
правила. Трудово възнаграждение и системата на работната заплата. Трудова дисциплина и
дисциплинарна отговорност. Прекратяване на трудовите отношения. Класификация.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС
ECTS кредити: 6
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит

Седмичен хорариум: 2л + 2су
Вид на изпита: писмен

Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината „Въведение в международния бизнес“ е фундаментална задължителна дисциплина, която
е продължение на микро и макро икономиката и е част от международният икономикс. Курсът по
„Въведение в международния бизнес“ има за задача да запознае студентите с основите на
икономическата теория обхващаща взаимодействието на международния обмен на стоки, услуги, труд и
капитал. Разглеждат се основните теоретични концепции на международната търговия, след което се
преминава към факторите влияещи върху международните икономически отношения, особеностите на
изграждане на глобална фирма и нейната външнотърговска дейност.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основни категории в международния бизнес. Теоретични основи на международния бизнес.
Глобализацията, интернационализацията и интеграцията и глобалната търговия. Международни
институции, споразумения, организации и форми на държавно регулиране. Анализ и ценообразуване на
международните пазари. Риск при международната търговия. Специфични особености при фирми
опериращи на международните пазари. Операции за навлизане в международните пазари.
Посредничество в международния бизнес. Внос, износ и външнотърговски операции. Ролята на
некапиталовите форми във външнотърговските отношения. Международният безнес и ПЧИ. Аутсорсинг
и концесия като съвременни форми на международен бизнес. Културните специфики и международният
бизнес. Международни вземания и задължения
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на финансирането на
различни по юридическа регистрация търговски дружества, проблемите на финансовата и данъчната им
политика, структурната и управлението на капитала и активите на фирмата, както и ефективността на
инвестиционните решения. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и
спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и практикоприложен материал се дава приоритет на практическата страна на разглежданите теми. Разработеният
богат текстови материал, казуси и практически задачи целят затвърдяване на получените в рамките на
лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Пари. Публични (фискални) финанси. Пари и финанси. Произход, еволюция и същност на парите.
Консолидиран държавен бюджет. Държавен бюджет. Функционална и съставна структура на бюджета.
Бюджетен цикъл. Фискална децентрализация. Местна власт. Основни функции на местните власти.
Административна и финансова автономност на общините. Данъчна система и политика. Преки
имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Акцизи. Мита и митническа политика.
Данък върху добавената стойност. Неданъчни приходи в държавния бюджет. Социално осигуряване.
Бюджетен дефицит и неговото финансиране. Данъчен и финансов контрол. Международни публични
финанси.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
СЧЕТОВОДСТВО
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Разглеждат се научно-теоретичните основи на счетоводството: същност, способи, средства, както и
организацията на счетоводството в качеството му на информационна и контролна система. Изясняват се
нормативната уредба на счетоводната отчетност, Закон за счетоводството, МСС, НСС, сметкоплан.
Целта е да се осигури научна и практико-приложна подготовка на студентите в тази важна област на
научно знание, в качеството и на фундамент на счетоводството.
Съдържание на учебната дисциплина:
Счетоводството като информационна и контролна система. Стопанските средства на предприятието като
обект на счетоводството. Способ на балансовото обобщаване. Двустранно записване в счетоводството.
Връзка и зависимости между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки в процеса на
счетоводното отчитане на дейността на предприятието. Способ на документирането. Инвентаризацията.
Оценка на активите и пасивите. Калкулиране. Текущо счетоводно отчитане. Видове и оценка на активите
и пасивите по Закона за счетоводството и тяхната приложимост в счетоводната практика. Принципи на
счетоводното отчитане на разходите, на разходите за труд и осигуровки, на производството и
реализацията на продукцията, стоките и услугите на предприятието. Принципи на счетоводното отчитане
на капитала, резервите и финансовите резултати.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Организационното поведение изучава устойчивите характеристики на поведението на човека и
човешките общности от гледна точка на организирания труд и управлението. То е интердисциплинарна
област, която е посветена както на изучаването и разбирането на причините, структурата и динамиката
на индивидуалното и груповото трудово поведение, така и на практиката на въздействието върху него,
неговото реално практическо управление. Организациите са социални системи, обединяващи човешки и
материални ресурси. Поведението на отделните личности и на групи от хора, които управляват
организациите, или работят за тях, е до голяма степен непредсказуемо, доколкото в основата му лежат
комплексни и взаимодействащи си причини: индивидуални особености, потребности и интереси,
ценностни системи, мотивации, отношения и пр.. В същото време това поведение трябва да бъде
изучавано, разбирано и управлявано, защото трудът заема най-важно място в живота на всеки човек,
защото няма по-важен фактор за успеха на една организация, от хората й, и защото от ефективното
функциониране на организацията зависи благоденствието на всяко общество. Организационното
поведение е търсена и популярна дисциплина за студентите и специализантите в областта на общия
мениджмънт, бизнесадминистрацията и управлението на човешките ресурси във всички известни
световни центраве за обучение в тази област.
Съдържание на учебната дисциплина:

Организационното поведение като научна област и академична дисциплина – предмет, цели, равнища на
анализ, подходи. Концепции лежащи в основата на организационното поведение – за природата на
човека, за природата на организацията. Индивидуално трудово поведение – индивидуални различия.
Динамика на индивидуалните различия. Мотивация. Отношение. Ангажираност.
Мотивите и
мотивацията в сферата на организационното поведение. Мотивационни модели. Видове мотивация към
труд – нагласа, ангажираност, съпричастност. Организационни теории. Групите в организацията.
Същност. Организационни роли. Статус и социализация. Формални групи и структури. Неформални
групи и структури. Неформална организация. Имидж на организацията. Организационна култура.
Форми. Функции на организационната култура. Междуличностно поведение в групата. Същност.
Видове. Проблеми. Междуличностна динамика в групата. Власт. Организационна политика. Конфликти.
Видове конфликти. Конфликтна ситуация. Стратегии за управление на конфликтите. Качество на
трудовия живот. Стрес и неговото управление. Съветване. Ръководство и лидерство. Същност и
разграничения. Концепции за ръководство и лидерство. Видове комуникация и комуникационни
проблеми. Възникване и развитие на организационната култура. Управленски тренинг.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия
контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Целта на курса е да се задоволи потребността на студентите от знания за икономическите методи на
управление в условията на пазарна икономика. В процеса на обучение ще бъде получена достатъчно
информация за методите и подходите как правилно да се решават проблемите на производството и
реализацията на продукцията на фирмите, как бързо да се приспособяват към потребностите и промените
на пазара, защо да се диференцирано спрямо потенциалните потребители и др. Курсът е съобразен с
предвидения хорариум, като позволява да се усвоят същността, ролята, средствата и възможностите на
маркетинга. Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и умения по преподавания
материал, като се формира ясна представа и убеждение в студентите, че маркетингът е силен инструмент
за постигане на фирмените цели, чрез най-пълно задоволяване на разнообразните потребности на
обществото с висококачествени и конкурентоспособни стоки и задоволяващо изискванията равнище на
обслужване.
Съдържание на учебната дисциплина:
Възникване, роля и концепции на маркетинга. Маркетингова среда. Методическо и информационно
осигуряване и приложение на маркетинговите проучвания. Маркетингови програми. Изследване на
пазарите, потребностите и потребителите. Маркетингови стратегии. Сегментиране на пазара и
позициониране на продуктите. Маркетингови служби. Стоката като маркетингово средство.
Дистрибуцията като маркетингов инструмент. Цените като маркетингово средство. Проникването на
стоките като маркетингово средство. Планиране и контрол на маркетинговата дейност.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ
ECTS кредити: 5
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 1
Методическо ръководство:

Седмичен хорариум: 2л + 2су
Вид на изпита: писмен

Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс по дисциплината в структурно отношение обхваща както основни общи проблеми на
същността и структурата на външнотърговските договори, така и специфични проблеми на процедурите
по подготовката и сключването им, конкретните условия в тяхното съдържание, процедурите и
документите по тяхното изпълнение. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и
спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и практикоприложен материал се дава приоритет на практическата страна на разглежданата тематика.
Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят
получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално
приложение в практиката. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат задълбочени знания за
съществените характеристики на действащите външнотърговски договори, основните принципи на
тяхното изпълнение, съпътстващите ги приложения, списъци и документи при сключването на
външнотърговската сделка. Ударението се поставя върху информационното осигуряване на
външнотърговския договор, действащите правила и митническа нормативна уредба, определящия
рамката външнотърговски режим.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основни характеристики и предмет на външнотърговската сделка. Критерии за класификация на
сделките. Технология на осъществяване. Подготовка за сключване на външнотърговска сделка. Схема на
външнотърговския договор. Предмет и характеристики. Условия за количеството и качеството на
стоката. Методи за определяне. Условия за цената и общата стойност. Единица мярка, равнища и валута.
Условия и срокове на доставка. Кодификация по ИНКОТЕРМС. Условия за плащане. Срокове, начини и
размери. Условия за опаковка, етикети, щрихкод и маркировка. Условия за транспорт, предаване и
приемане на стоката. Условия за гаранции, рекламации и санкции. Форсмажорни обстоятелства.
Процедури и документи при изпълнение на външнотърговския договор. Външнотърговски режим на
България. Основни документи по вноса и износа. Списъци на основни стоки, по които се публикуват и
приемат за представителни международни цени. Промени във външнотърговските договори,
предизвикани от членството на България в ЕС.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 2л + 2су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на трансграничната
търговия и международните икономически отношения в техните общотеоретични, методически и
практически аспекти. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на
специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и практико-приложен материал
се дава приоритет на практическата страна на разглежданите теми. Разработеният богат текстови
материал, казуси и практически задачи целят затвърдяване на получените в рамките на лекционния курс
познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката. Дисциплината е основна
при обучението на специалисти с висше икономическо образование, насочили се към специализация в
сферата на международната търговия в нейните многообразни форми, както и на международните
икономически отношения в по-широк аспект на разбиране на това понятие.
Съдържание на учебната дисциплина:
Теоретични постановки за същността и особеностите на международната търговия. Същност на
съвременната международна търговия. Основни форми на външнотърговската дейност. Специфични
външнотърговски сделки. Външнотърговски представителства и функции по представянето на
чуждестранните пазари. Институционална структура – организации, подпомагащи външнотърговската

дейност. Правна рамка и регламент на външната търговия. Мита и митническа политика. Транспортно
обслужване във външната търговия. Документи и документооборот във външната търговия.
Ценообразуване във външната търговия. Проблем на риска във външната търговия. Разплащания във
външнотърговските сделки. Финансиране във външната търговия. Средно- и дългосрочно финансиране
на външната търговия. Лизингът и форфетирането във външнотърговскака практика
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ГЕОИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Обучението по „Геоикономика и регионално развитие” е разгледано освен през призмата на
глобализацията, т.с. и на управлението и развитието на информационните технологии, глобалното
противопоставяне и програми за развитие, съвременният пазар като възможност за конкуренция на
потенциали и системи за управление на производството и на труда. Наред с представянето на
фундаментални познания се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Това определя
интердисциплинарния характер на преподаването и обучението, и очакваните резултати, че получените
знания ще подпомогнат изучаването, както на другите дисциплини така и на дисциплините с
икономическа и бизнес насоченост.Изучаванто на дисциплината допринася студентите да натрупат
важни знания и да създадат умения, които да изградят в тях трайни разбирания за геоикономическите
измерения на националното развитие, както и способност за идентифициране на специфичните процеси
на глобализация и регионално развитие. Развиване на аналитично, конструктивно мислене и критична
наблюдателност чрез бързо ориентиране, констатиране и оценяване или отхвърляне на готови модели,
формиране на съвременна култура на общуване, развиване на способността за управление на сложни
професионални дейности, идентифициране проблемите на регионалното развитие, регионалната
интеграция и интеграционните обединения. Прилагане на умението за оценяване, самооценяване и
планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Глобални тенденции и процеси
на геоикономическото развитие. Националното стопанство като фактор за геоикономическото развитие
на националните държави. Същност и значение на локализационните теории за геоикономиката и
регионалното развитие. Интеграционни процеси в Европа. Европийско икономическо пространство и
икономическа интеграция.Регионална политика на Европейския съюз. Регионално развитие и регионална
политика. Райониране и регионализиране на България. Геоикономически механизми за подпомагане на
регионалното развитие. Роля на трансевропейските транспортни коридори и инфраструктурата за
регионалното развитие и сътрудничеството в Европа. Световни геоикономически центрове и зони.
Регионално развитие. Същност и специфика на регионалното развитие. Фактори, насоки, перспективи на
регионалното развитие. Регионален икономически анализ.Регионална инфраструктура. Миграция на
населението. Локационни фактории, зависимости, критерии. Определяне на локационните въздействия.
Ефективност от комплексното социално-икономическо развитие на териториалните системи. Регионално
развитие на свободните безмитни зони. Урбанизация и урбанистични структури в националното и
световно стопанство. Регионална икономическа политика. Същност. Съвременни форми.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
КОНЮНКТУРА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ
ECTS кредити: 4

Седмичен хорариум: 2л + 0су

Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на: (i) същността и
особеностите на конюнктурата като отражение на развитието на международните пазари на стоки и
услуги, разглеждани като икономически системи и главно на измененията в тях в резултат на действието
на редица политически, икономически и природни фактори; (ii) спецификата на планирането,
организацията, провеждането на конюнктурните изследвания и (iii) изготвянето на прогнози за
развитието на конюнктурата на международните пазари в зависимост от действието на съответните
конюнктурни фактори – ценови и неценови детерминанти на международно и национално равнище.
Дисциплината е ориентирана към обучението на студентите, които желаят да се реализират в сферата на
международните икономически отношения (МИО) и по-специално във фирми, занимаващи се с
международна търговия на стоки и услуги; в консултантски и маркетингови организации, занимаващи се
наблюдението, проучването и прогнозирането на пазарите на национално, регионални и международно
равнище; в европейските и международни институции, натоварени със следенето на ключови сектори и
процеси в икономиката на Европейския съюз и световната икономика като цяло.
Съдържание на учебната дисциплина:
Особености и фактори, обуславящи конюнктурата на международните пазари. Място и роля на
конюнктурните проучвания в международните икономически отношения (МИО). Функции на
конюнктурните проучвания в МИО. Конюнктурните прогнози като инструмент на управлението на
производството в МИО. Световните и регионални стокови борси – отражение на конюнктурата в МИО.
Изисквания към методиката за осъществяване на конюнктурни анализи и прогнози. Показатели,
характеризиращи конюнктурата. Дългосрочно, краткосрочно и оперативно пазарно-ценово проучване.
Определяне вида а на пазарите и техния обем от гледна точка на търсенето и предлагането. Методи за
конюнктурни анализи и прогнози. Статистически методи. Методи за конюнктурни анализи и прогнози,
Матрични методи. Методи за конюнктурни анализи и прогнози. Методи на сценария. Методи за
конюнктурни анализи и прогнози. Експертни методи. Система на информацията в конюнктурното
проучване. Първични и вторични източници на информация за конюнктурната ситуация на
международните пазари. Планиране и организация на работата при провеждането на конюнктурни
проучвания. Водещи международни организации, осъществяващи конюнктурни проучвания: WTO,
UNCTAD, UNWTO и др. Водещи международни частни фирми и нестопански организации,
специализирани в провеждането на конюнктурни проучвания.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
СТАТИСТИКА
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
В лекционния курс се обяснява статистическото изучаване като информационен процес и неговата
отговорна роля за информационното осигуряване на управлението. С него се разкриват същността и
конкретното приложение на статистическите методи в икономическата практика. Семинарните и
практическите занятия обхващат отделните тематични единици, декомпозирани в задачи и подзадачи.
Специално внимание се обръща на възможностите за получаване на статистически характеристики с
помощта на ПК и ППСП и се акцентира на интерпретацията на тези характеристики.
Съдържание на учебната дисциплина:
Статистиката – научно познание и практика. Статистическо изучаване. Основен понятиен апарат и
символика на статистическия подход. Статистическо наблюдение. Статистическа групировка и
статистически таблици и статистически редове. Статистически графики. Статистически анализи.

Статистически величини. Средни величини. Статистическо разсейване. Емпирични статистически
разпределения. Теоретични разпределения. Статистически заключения. Репрезентативно /извадково/
изучаване. Статистическо изучаване на зависимости. Статистическо изучаване на развитие. Индекси.
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНИ ВАЛУТНО-ФИНАНСОВИ ОТНОШЕНИЯ
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 3л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс в структурно отношение обхваща както основни общи проблеми на валутните и
финансови пазари, така и специфични проблеми на движението на световните пари, новите
международни финансови инструменти, коолективните резервни валутни единици и промените в
световната валутна система. Целта на учебната дисциплина “Международни валутно-финансови
отношения” е студентите да получат задълбочени знания за съществените характеристики на
действащите национални и международни валутни системи, основните принципи на функциониране на
валутно-финансовите пазари, развитието на европейската валутна система. Ударението се поставя върху
съвременното състояние и тенденции в развитието на световната валутно-финансова система,
международните финансови центрове, формирането на оптимални валутни зони, европейските пазари на
заемен капитал.
Съдържание на учебната дисциплина:
Възникване и определение на международните финанси. Национална и международна валутна система.
Валута и валутен обменен курс. Видове котировки на валутните курсове. Основни характеристики на
международната валутна система и етапи на нейното развитие. Системата на златния стандарт, БретънУудската система 1945-1971 и съвременната система на плаващи валутни курсове. Сравнителна
характеристика. Международни валутно-финансови центрове. Международен валутен фонд (МВФ).
Световна банка. Банка за международни разплащания. Международните колективни резервни валутни
единици. Създаване на европейската валутна система (ЕВС). Теория за оптималните валутни зони.
Преимущества от използването на единната валута. Възможности и перспективи за въвеждането на
еврото в България. Световната финансова криза и сътресенията на валутните пазари. Новите
международни финансови инструменти. Търговията с валутни деривати. Ефективност на международния
валутен пазар. Международни банкови услуги. Видове международни банки. Международен пазар на
акции и облигации. Евровалутен пазар. Нововъзникващите пазари в системата на международните
валутно-финансови отношения.
Технология за обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
ECTS кредити: 5
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:

Седмичен хорариум: 3л + 1су
Вид на изпита: писмен

Лекционният курс по дисциплината “Международна търговия с услуги и интелектуална собственост“ е
разработен в съответствие с общите цели на бакалавърската програма по “Международен бизнес”. В
структурно отношение обхваща както основни общи проблеми и специфични особености на
международната търговия с услуги и интелектуална собственост, така и тенденциите в развитието на
интелектуалните продукти и мястото им на международния пазар. Материалът е подбран в съответствие
с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между
теоретичния и практико-приложен материал се дава приоритет на практическата страна на разглежданата
тематика. Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят
получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално
приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност и определение на международната търговия с услуги. Предпоставки за развитието на
международната търговия с услуги. Класификация на услугите, предмет на международната търговия.
Специфични особености на услугите, обект на международна тъговия. Ценообразуване в
международната търговия с услуги. Експортна производствена база на услугите – същност и основни
компоненти. Фактори на международните пазари на услуги. Контрагенти на международните пазари на
услуги. Международна търговия с транпортни услуги. Същност и генезис на интелектуалните продукти.
Класификация на интелектуалните продукти в международната търговия. Организационни форми на
производство на интелектуални продукти в международен план. Международната търговия с
интелектуални продукти. Методологични въпроси на формиране на международните цени на
интелектуалните продукти. условия на сделките с интелектуални продукти. Тенденции в развитието на
интелектуалните продукти и мястото им в международния бизнес.
Технология за обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 2
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс по дисциплината “Международни инвестиционни проекти“ е разработен в
съответствие с общите цели на специалност “Mеждународен бизнес”. В структурно отношение обхваща,
както основни общи теми по управление на проекти, така и специфични проблеми, касаещи
инвестиционното проектиране. Учебната дисциплина е насочена към овладяване на знания и умения за
инвестиционното проектиране, базирайки се върху знанията на студентите придобити от обучението им
по другите учебни дисциплини. Методите за овладяването на инвестиционното проектиране са свързани,
както с конкретна разработка на инвестиционен проект, така и с разглеждане на казуси. Целта на
учебната дисциплина “Международни инвестиционни проекти“ е студентите да получат задълбочени
знания в областта на инвестиционните проекти, като се запознаят с основните инструменти, методи и
техники за проектно управление на инвестиционната дейност, чрез инвестиционните проекти и
възможностите за тяхното приложение в съвременните условия.
Съдържание на учебната дисциплина:
Инвестиции – същност и видове. Инвестиционна среда – фактори, аспекти и възможности за привличане
и насърчаване на международните инвестиции в България. Пазарен анализ, прогнози и бизнес план,
предхождащи инвестиционния процес (макро и микро-локация, граници, търсене, SWOT-анализ …).
Инвестиционен процес – същност, структура и съдържание. Инвестиционен климат в България.
Юридически изисквания, съпровождащи инвестиционния процес. Публично–частни партньорства –
същност, характеристика, форми. Източници на финансиране. Инвестиционни фондове – същност и
видове. Форми на правно и организационно структуриране на инвестиционните фондове в България.
Взаимоотношения на участниците в инвестиционния процес – инвеститори, експерти, банки-кредитори,
пазар на недвижими имоти и др. Инвестиционно проектиране – видове проекти и изисквания.
Класификации. Апликационна форма. Обхват на инвестиционните проекти и видове в зависимост от

предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изисквания към
проектните решения. Етапи в инвестиционното проектиране. Организация на проектирането и
изпълнението на инвестиционен проект. Избор на екип. Определяне изходните характеристики на
инвестиционния проект – избор на технология, производствени мощности, производствена програма,
варианти и др. Инвеститори – същност и видове. Структуриране, фази и времеви ход на инвестиционния
проект. Идеен и технически проект. Технико-икономическо проучване и анализ на възможностите.
Работен проект – обхват и съдържание на отделните части. Разрешения, договори, лицензии,
застраховане. Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект (оценка за съответствие, становища
на Ел, ВиК, пожарна и др.). Разрешения за ползване – екзекутивни чертежи, приемане и въвеждане в
експлоатация. Инвестиционн проекти в инфраструктурата – мегапроекти. Оценяване на проектите от
екологична, стратегическа и социална гледна точка. Управление и контрол на инвестиционния процес.
Усъвършенстване на инвестиционното проектиране – препоръки.
Технология за обучение и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 3л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на съвременната
глобализираща се световна икономика. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и
спецификата на специалността, като е представен в рамките на разумен компромис между теоретична и
практико-приложна информация. Учебното съдържание обхваща междудържавно сравнителните,
международните и институционалните характеристики на световната икономика и международните
икиномически отношения, както и битуващите основни научни концепции за тяхното бъдеще.
Разработеният богат текстови материал, казуси и въпроси целят затвърждаването на получените в
рамките на лекционния курс познания, тяхното доразвитие и реално приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Процесът на глобализация. Глобализацията, геополитиката и геоикономиката. Националните икономики
в световната икономика. Глобалните икономически цикли. Международната търговия Сравнителните
ценови равнища. Фискалните модели. Бретън Уудска система и нейната еволюция Световните
институции във финансово икономическата област. Валутните курсове и златно валутните резерви.
Платеженият баланс и външният дълг. Глобализацията и регионализацията. Регионализацията на
световната икономика – ЕС. Глобализацията, мениджмънтът и иновационният процес
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при
осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ЕВРОПЕЙСКО СТОПАНСТВО
ECTS кредити: 5
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:

Седмичен хорариум: 3л + 0су
Вид на изпита: писмен

Целта на курса е да въведе студентите в основните проблеми на Европейската икономическа интеграция
и формирането на единното Европейско стопанство. Акцентира се върху етапите на европейската
икономическа интеграция, върху предимствата и проблемите при формирането и укрепването на
единното европейско икономическо пространство; върху формирането и компетенциите на основните
европейски институции; върху формирането и развитието на Единния пазар на Европейската общност;
върху формирането и ролята на Единния икономически и валутен съюз; върху общите политики на ЕС.
Разглеждат се също международните икономически и търговски връзки на ЕС, ролята му на основен
фактор в Световното стопанство. Разглеждат се проблемите, свързани с разширяването на ЕС и
трудностите на новоприетите държави при тяхната адаптация към изискванията и стандартите на
Единната европейска икономическа общност.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предпоставки, условия и развитие на Европейската икономическа интеграция през втората половина на
ХХ век. Структура и основни институуции на ЕС. Европейският свят в неговото историческо развитие –
свят на плурализъм и конкуренция. Идеи и опити за Европейска интеграция през вековете. Предпоставки
и условия за Европейската икономическа интеграция след Втората световна война. Основните етапи на
Европейската икономическа интеграция. Структура и основни институции на ЕС. Общите икономически
политик на ЕС. Общата търговска политика на ЕС. Обща валутна и финансова политика на ЕИО и ЕС.
Структурни политики на ЕС. Общите политики в областта на енергетиката, индустрията и транспорта.
Общата екологична политика на ЕС. Общата образователна политика на ЕС. Трите стълба на ЕС –
вътрешно единство и мястото на съюза в световната политика. Трите стълба на Европейската общност –
същност и структура. ЕС – основен фактор в международните отношения.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МИТА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ЕС
ECTS кредити: 6
Седмичен хорариум: 3л + 1су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на митническата
политика на ЕС в подкрепа на външнотърговската политка на съюза, също и с цел опазване на
сигурността и здравето на гражданите на ЕС. Материалът е насочен към това в рамките на хорариума да
се представят основните форми на митническата политика провеждана чрез митата и на митническия
контрол прилаган в Европейския митнически съюз.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност на митата като инструмент на митническата политика. Същност и цели на европейската
митническа политикаи като елемент на европейската външнотърговска политика. Европейски
митнически съюз. Обща митническа политика на ЕС. Митническа политика при външната търговия на
страните от ЕС с индустриални стоки. Митническа политика при външната търговия на страните от ЕС
със селскостопански стоки стоки. Митническа политика при външната търговия на страните от ЕС със
стоки на интелектуалната собственост. Митническа политика при външната търговия на страните от ЕС
за опазване на сигурността и здравето на гражданите на ЕС. Принципът за свободата на търговията и
съвременната митническа политика. Европейски митническа тарифа “Тарик” и обща информационна
система “Интрастат”. Международни митнически спогодби и участието на страните на ЕС в тях.
Митнически преференции предоставяни от ЕС на отделни страни, групи страни и регион. Митническа
политика за защита на икономическите интереси на ЕС. Система и организация на митническия
контрол в ЕС. Митническо законодателство и митнически изисквания и процедури относно неговото
спазване и прилагането на ефективен митнически контрол
Технология на обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции и семинарни упражнения.
Дисциплината завършва с изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа
на студентите. Оценяват се знанията, уменията и компетентността по време на семинарните занятия, при

осъществяването на текущия контрол, като от сериозно значение са резултатите, постигнати от
поставените задания и тестове.
ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА НА ЕС
ECTS кредити: 5
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Курсът има за задача да запознае студентите с основите на теорията на финансите и данъчното облагане
в контекста на теорията на общественото благосъстояние, икономическия растеж и устойчивото
финансиране, както и с най-важните институционални основи на публичните финанси. Дисциплината
съдържа информация за данъчните системи на отделните страни, както и информация за източниците за
формиране на колективния бюджет на ЕС.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на данъчното облагане. Особености на отделните видове данъчно облагане в ЕС. Класически
теории на данъчното облагане. Меркантилизъм и физиократи. Количествена теория на парите и данъчно
облагане. Съвременна теория на оптималното данъчно облагане. Кейнсиански теории на данъчното
облагане. Теории за съотношението преки косвени данъци. Теория на предлагането и крива на Лафер.
Теория на плоското данъчно облагане. Фискална теория на ценовото равнище. Междувремеви и
международни аспекти на данъчното облагане.
Технология за обучение и оценяване
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Целта на курса е да въведе студентите в основните проблеми на Регионалното икономическо
сътрудничество и интеграция и формирането на обща политика за икономическо развитие в даден
регион. Акцентира се върху необходимостта от засилено регионално икономическо сътрудничество и
възможности за регионална икономическа интеграция, върху предимствата и проблемите при
формирането на обща икономическа концепция за региона и евентуално единно икономическо
пространство; върху формирането и компетенциите на евентуални общи икономически институции;
върху формирането и развитието на Единен пазар в региона; върху формирането на единна
инфраструктура; върху общите икономически политики в региона. Разглеждат се също възможностите за
общи решения в международните икономически и търговски връзки. Разглеждат се проблемите и
трудностите на една обща икономическа политика в региона, свързани с традиционни различия и
противоречия на държавите в региона
Съдържание на учебната дисциплина:
Идеи и примери за регионална икономическа интеграция в миналото. Икономическо и търговско
сътрудничество в Древността и Средновековието. Икономическо сътрудничество в епохата на
Генералната трансформация. Опитите за силова интеграция на Европа в Новото и Най-новото време.
Идеи и концепции за европейска интеграция. Регионалната политика на ЕИО и ЕС – Комитетът по
регионите, Европейският регионален фонд. Основни региони на икономическо сътрудничество на ЕИО и
ЕС. Региони, регионално сътрудничество и икономическа интеграция в съвремнното глобално световно
стопанство. Примерът на ЕИО и формирането на първите регионални икономически общности в
останалия свят. Организации за икономическо сътрудничество и интеграция през втората половина на
ХХ и началото на ХХІ в. Регионалните икономически обединения в света от края на ХХ и началото на

ХХІ в. ЕИО и ЕС и другите икономически обединения в света – възможности за разширяване на
сътрудничеството. Възможности за регионално, икономическо сътрудничество и интеграция в района на
Балканите, Черноморския регион и и зточното Средиземноморие. Възможности и инициативи за
регионално икономическо сътрудничество и интеграция в района на Европейския югоизток. България и
Балканския регион – възможности за сътрудничество и интеграция.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ФОНДОВЕ НА ЕС
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на финасовите
политики на ЕС подкрепящи развитието на интеграцията и кохезията в съюза и постигане на неговите
цели.Също така да ги запознае с разпределението, целите и политиките реализиращи се чрез
Европейските фондове о техния обем по планови периоди. Материалът е насочен към това в рамките на
хорариума да се представят основните механизми и на разпределени на Европейските публични финанси
по отделни фондове и програми и усвояването на тези средства чрез проекти на национално ниво.
Съдържание на учебната дисциплина:
История на европейските фондове. Европейска интеграция: европейски политики и техните финансови
инструменти. Правна и институционална рамка на фондовете на ЕС. Европейският бюджет и неговата
структура. Разпределение на европейския бюджет по политики, фондове и програми. Разпределение на
европейския бюджет по страни. Планови периоди за реализация на цели по фондове и програми.
Социален фонд. Регионален фонд. Кохезионен фонд. Фонд за ориентиране и гарантиране на селското
стопанство. Други фондове на ЕС. Механизъм на отпускане и на усвояване на средствата по
европейските фондове за отделните страни. Процедури по утвърждаване и реализация на проекти със
средства от фондовете на ЕС. Финансов контрол върху финансовите средства от фондовете на ЕС
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на международното
културно сътрудничество, като част от политиката на държавата в областта на международните
отношения. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на
специалността. Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи целят затвърдяване
на получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално
приложение в практиката
Съдържание на учебната дисциплина:
Културата и икономическата теория. Културата като социална система. Културата като икономическа
система. Културата и нейната специфика – ключови елементи на процеса на европейска интеграция,
основан на общи ценности и общо наследство. Културата – жизненоважен елемент в международните

отношения. Международно културно сътрудничество и ролята му във външните отношения на ЕС като
средство за засилване на международното сътрудничество. Културно многообразие и междукултурен
диалог. Методи за сътрудничество в областта на културата. Стратегически дилеми на кулутрната
политика и международното културно сътрудничество. Културата – част от главните програми и
инструменти за международно сътрудничество. Същност и развитие на културните индустрии и мястото
им в международно културно сътрудничество. Европейска програма за култура в глобаризиращия свят.
Ме жд ун а р о д н и к ул т ур н и вр ъз к и . Ме ж д ун ар о д но к ул т ур но за ко но да т ел ст в о .
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНЕН БИЗНЕС ЕТИКЕТ
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
В курса от лекции са представени в систематизирана форма знания по международен бизнес етикет.
Учебната дисциплина има за цел да даде системни знания по основните проблеми на бизнескомуникациите и бизнес етикета на съвременния етап. Материалът е подбран в съответствие с
предвидения хорариум и спецификата на специалността. Целта е да се изяснят основните проблеми,
свързани със същността на личностното общуване и умението да се общува ефективно, вербални и
невербални комуникации, изкуството да се водят преговори, бизнес-етиката, подходите и методите за
тяхната реализация, както и свързаните с това теоретични дискусии. При интерпретирането на тези
проблеми се отчитат изискванията на националните и международните стандарти. Тематично е свързан
с учебни дисциплини като: връзки с обществеността, основи на управлението, организационно
поведение, и други дисциплини, свързани със бизнес-комуникирането. Разработеният богат текстови
материал, казуси и практически задачи целят затвърдяване на получените в рамките на лекционния курс
познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет и метод на науката. Културно многообразие и междукултурен. Културата – жизненоважен
елемент в международните отношения. Значение и същност на бизнес-комуникациите и международния
бизнес етикет. Общуването и комуникациите в организацията. Методи за общуване. Вербални
комуникации. Невербални комуникации. Изисквания на международния бизнес-етикет. Изкуството да се
печелят преговори. Интуицията – интелектуално умение за водене на преговори и при делово общуване.
Бизнес-етика и фирмена култура. Фирмена култура. Правила и етикет на деловите отношения.
Особености на деловото общуване с чуждестранни партньори. Деловите приеми и бизнес-етикета.
Комуникационни проблеми в бизнес етикета. Кодекс на професионалното поведение и етика. Процес и
правила на комуникациите в бизнес общуването. Европейска програма за култура в глобаризиращия
свят М е жд ун а р о д н и к ул т ур н и вр ъз к и.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ЕВРОПЕЙСКА БАНКОВА СИСТЕМА
ECTS кредити: 4
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 3
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:

Седмичен хорариум: 3л + 0су
Вид на изпита: писмен

Курсът има за задача да запознае студентите с основите на теорията на европейската икономическа
интеграция, както и с най-важните институционални измерения на Европейския съюз, историята и
правните основи на ЕС, свързани с банковата система. Студентите ще бъдат запазннати и с особеностите
на банковите системи на най-големите страни-членки на ЕС. Материалът е подбран в съответствие с
предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между
теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на връзката между икономическата теория и
реалното пазарно поведение на финансовите и нефинасовите институции, правителствата, централните
банки и институциите на ЕС. С тази цел се разглеждат някои теми, които не фигурират в учебните
програми по международни икономически отношения за другите икономически специалности.
Съдържание на учебната дисциплина:
Начало на западноевропеската икономическа и политическа интеграция. Проблеми на формирането на
единен пазар на банкови услуги. Видове банково финансови системи в ЕС. Европейска инвестиционна
банка. Платежни системи и банков надзор в ЕС. Банкова система на Великобритания. Германска банкова
система. Банкови системи на Франция и Италия. Банкови системи на малките страни в ЕС. Теория на
оптималните валутни зони, еврозона. Възникване на теорията на оптималните валутни зони - Робърт
Мундел. Заместване на регулиращата роля на валутния курс със свободно движение на капитали и
работна сила. Други варианти на теорията на оптималните валутни зони. Роля на вътрешните и външни
шокове. Проблеми на единния пазар на ЕС. Колективно регулиране на единния пазар на финансови
услуги в ЕС. Основни директиви на Европейската Комисия в областта на финансовите пазари.
Маастрихтски конвергентни критерии, еврозона. Интеграция на европейските фондови борси. Валутна
стабилност и валутна „змия”. Планът „Вернер”. Създаването на единния европейски пазар. Планът
„Делор”. Етапи на създаването на еврозоната. ЕЦБ и системата на европейските централни банки,
функции на ЕЦБ.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на иновациите и
иновационната политика. Иновационната дейност не може да се разглежда откъснато от всички
останали процеси както на макроикономическо ниво, така и на микроикономическо ниво, а също така и
в контекста на развитие на европейското изследователско простанство. Целта на учебната дисциплина е
студентите да получат систематизирани знания и формират умения в тази изключително важна област на
съвременната икономика. Анализира се прилагането на интегриран подход към иновациите,
специфичните икономически особености, стратегиите за осъществяване на иновационна дейност,
иновационната активност и барирерите пред иновациите, европейските практики в иновационната
дейност и пр.
Съдържание на учебната дисциплина:
Въведение, цел и задачи на учебната дисциплина. Успешният мениджмънт на иновациите и иновационна
политика – стратегическа задача в съвременните икономически условия. Иновациите – централен
проблем на стратегиите и политиката на развитие на съвременната икономика. Съвременнно значение и
съдържание. Роля на иновациите и иновационната политика в предприемаческата дейност. Иновационен
процес. Етапи на иновационния процес. Класификации на иновациите. Признак на класификация – вид
нововъведения. Стратегии за осъществяване на иновационната дейност. Иновационни стратегии на
предприятието. Основни стратегии за продуктова иновация. Основни стратегии за технологична и
организационно-управленска иновация. Рисков капитал. Иновационните мрежи – новата парадигма за
създаване и дифузия на знания и иновации. Иновационните мрежи и позицията на фирмата. Създаване
на технологично знание в икономическия процес. Интелигентните мрежи и иновациите. Културни
особености на средата. Характеристика на новатора. Иновационна активност и бариери пред иновациите.
Преодоляване на бариерите пред иновациите. Информационни потребности и иновационни процеси на

“новата икономика”. Иновация и интелектуална собственост. Международно сътрудничество в областта
на интелектуалната собственост. Авторско право и сродни на него права. Индустриална интелектуална
собственост. Патенти и сродни понятия. Промишлен дизайн, марки и географски означения.
Лицензиране и трансфер на технологии. Нови тенденции в развитието на интелектуалната собственост.
Мениджмънта на иновациите и тенденциите в иновационната дейност. Иновационният мениджър и
осъществяване на фирменото поведение. Иновационна култура и иновационна политика. Иновационна
активност и най-съществените бариери пред иновациите в България. Изграждане на иновационна
инфраструктура в България. Технологични центрове, бизнес-инкубатори и технологични паркове.
Развитие на европейското изследователско пространство. Технологичен трансфер. Европейска стратегия
за преодоляване на бариерите пред иновациите в Европа. Иновационни програми на Европейския съюз.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Лекционният курс по дисциплината в структурно отношение обхваща както основни общи проблеми на
представянето на една страна на международните пазари, така и специфични проблеми на факторите,
определящи равнището на нейната външна търговия, стратегията на съвременната конкурентна борба,
както и шансовете на българската експортна продукция да получи признание в европейското
икономическо пространство. Материалът е подбран в съответствие с предвидения хорариум и
спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между теоретичния и практикоприложен материал се дава приоритет на практическата страна на разглежданата тематика.
Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят
получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално
приложение в практиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Концептуални възгледи за международната конкурентоспособност. Въздействие на външната търговия
върху икономическия растеж. Влияние на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) върху
конкурентоспособността. Инструментариум за измерване на международната конкурентоспособност.
Атрактивност и конкурентоспособност. Модели и зависимости. Националната конкурентоспособност в
условията на европейската интеграция. Търговското представяне на България в процеса на
трансформация. Детерминанти на националното производство. Факторни условия. Пирамида на
конкурентоспособността. Фактори за повишаване на международната конкурентоспособност. Индекс на
икономическата свобода. Условия за бизнес. Макроикономическа и фирмена конкурентоспособност.
Изоставащи сектори в българската икономика. Успешни и проблемни зони. Система за мониторинг на
международната конкурентоспособност
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
ECTS кредити: 3
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет

Седмичен хорариум: 3л + 0су
Вид на изпита: писмен

Анотация:
Лекционният курс по дисциплината в структурно отношение обхваща както основни характеристики на
проектите в рамките на ЕС и други международни организации, така и специфични проблеми на тяхното
управление в рамките на отделни фирми и компании. Материалът е подбран в съответствие с
предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между
теоретичния и практико-приложен материал се дава приоритет на практическата страна на разглежданата
тематика. Разработеният богат текстови материал, казуси и практически задачи имат за цел да затвърдят
получените в рамките на лекционния курс познания, да ги доразвият и потърсят тяхното реално
приложение в практиката. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат задълбочени знания в
разработката и подхода към спечелването на такива проекти, както и в усвояването и реализацията на
получените средства, като се запознаят с основните методи намеждународния и европейския проектен
мениджмънт и възможностите за тяхното приложение в съвременните икономически условия.
Съдържание на учебната дисциплина:
Управление на международни проекти. Основни положения. Управление на международни проекти и
координиране на операциите. Структурен подход за управление на международни проекти. Основни
цели. Основни процеси. Организация на управлението на международни проекти. Проблеми на
фирмените култури. Изграждане на информационни системи за управление на международни проекти.
Международни стандарти за управление на проекти. Стратегически, ресурсни и персонални изисквания.
Донори на международни проекти с българско участие – Световна банка, Американска агенция за
международно развитие, ЕС и др. Особености на подхода. Управление на качеството при изпълнение на
проекта. Управление на риска. Управление на средства. Модели за отчитане на разходите по проекта.
Сигурност на информацията при управлението на проекти
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината има за задача да представи на студентите основни знания в областта на международното
разделение на труда и специално проблемите в областта на теориите и практиката на съвременното
международно разделение на труда /МРД/. Материалът е насочен към това в рамките на хорариума да се
представят основните теоретични виждания и модели на съвременното международно разделение на
труда и практическото разгръщане на МРД в съвременния свят, както и основните проблеми и тенденции
в този процес. В рамките на лекционния курс се дават основните теоретични модели и статистически
данни разясняващи процесите на развитие на МРД, подкрепено с изучаване и разработване на казуси и
задачи по тези модели и статистически данни в рамките на семинарните упражнения и извънаудиторна
заетост.
Съдържание на учебната дисциплина:
Същност на международното разделение на труда. Сравнителни преимущества и международното
разделение на труда. Обща характеристика на научните теории за международното разделение на труда.
Класически теории за международното разделение на труда. А. Смит, Д. Рикардо. Неокласическа теория
на международното разделение на труда на Ели Хекшер и Бертил Олин. Основни следствия и критика на
неокласическата теория на международното разделение на труда. Неотехнологични теории за
международното разделение на труда. ”Новите теории“ за международното разделение на труда.
Основополагащи детирминанти на международното разделение на труда и развитие на международната
специализация. Процеси и тенденции Транснационалните компании в съвременното международно
разделение на труда. Секторът на промишлеността в рамките на съвременното международно разделение
на труда. Секторът на селското стопанство в рамките на съвременното международно разделение на
труда. Секторът на услугите в рамките на съвременното разделение на труда. Интензивност и дълбочина
на участие на отделните страни и региони в международното разделение на труда. Перспективите на
международното разделение на труда в съвременното икономическо развитие.

Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Курсът има за задача да запознае студентите с основите на теорията на устойчивото развитие, както и с
най-важните международни договорености в тази област, с акцент върху позицията на Емропейския съюз
в областта на устойчивото развитие като глобален социално-икономически проблем. Материалът е
подбран в съответствие с предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на
разумен компромис между теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на връзката между
икономическата теория и реалното пазарно поведение на финансовите и нефинасовите институции,
правителствата, централните банки и международните институции, в т.ч. институциите на ЕС. С тази цел
се разглеждат някои теми, които не фигурират в учебните програми по международни икономически
отношения за другите икономически специалности.
Съдържание на учебната дисциплина:
Икономическо развитие и околна среда - история. Традиционната макроикономическа теория и
устойчивото развитие. Концепцията за устойчивото развитие. Критика на концепцията за устойчивото
развитие. Стратегическо устойчиво развитие. Проблеми на устойчивото развитие, свързани с
енергетиката. Политика на ЕС в областта на околната среда. Глобалните проблеми и развиващите се
страни. Корпоративна устойчивост. Концепцията за чисто производство. Устойчиво развитие, история,
принципи, значение. Концепция за устойчиво развитие. Икономически растеж и устойчиво развитие.
Критика на концепцията за устойчиво развитие. Политика на ЕС вобластта на устойчивото развитие.
Корпоративно устойчиво развитие. Стратегия за чистопроизводство Глобални проблеми в енергетиката.
Стратегическо устойчиво развитие
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНИ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Курсът има за задача да изгради теоретичните основи за разбиране на проблемите, свързани с
международните финансови институции (банки, инвестиционни фондове, международни финансови
организации, транснационални корпорации и т.н.), ролята на международните капиталови потоци и
въздействието на държавното и междудържавното регулиране. Материалът е подбран в съответствие с
предвидения хорариум и спецификата на специалността, като в рамките на разумен компромис между
теоретичния и емпиричния материал се дава приоритет на връзката между икономическата теория и
практическите изисквания, свързани с поведението на фирмите, потребителите и макроикономическите
процеси в икономиката. С тази цел се разглеждат някои теми, които не фигурират в учебните програми
по микроикономика за другите икономически специалности.
Съдържание на учебната дисциплина:

Международна валутно-финансова система като връзка между националните икономики
международните пазари. Отворени икономики, вътрешно и външно равновесие. Ограничения и
либерализация: отражение върху външното равновесие и фискално-монетарната политика.
Международните финансови институции и движението на капитали. Роля на националните и
колективните валути. Валутните курсове и валутните пазари. Международни парични пазари,
международна ликвидност. Международни капиталови пазари и фондови борси. Монетарна и фискална
политика в условията на отворени икономики. Теории на международните парични и капиталови пазари.
Макроикономически теории за страни с отворени икономики. Валутни зони, еврозона, ЕЦБ. МБВР,
ЕБВР, ЕИБ и други международни инвестиционни банкови институции. Глобализация на движението на
капитали. Проблеми на присъединяването на България към еврозоната. Роля и значение на
международното движение на капитали, информация за движението на капиталовите потоци,
гарантиране на стабилността на международната валутно-финансова система. Либерализация на
международното движение на капитали- изисквания на МВФ, СТО, ЕС, МБВР, ЕБВР и други
международни институции. Принцип на условността на МВФ, основни кредитни улеснения на МВФ и
основни споразумения между МВФ и България. Международни парични пазари, международна
ликвидност, основни международни центрове на търговия с краткосрочни ресурси, МВФ и
международната ликвидност. Борси с международно значение, роля на борсите и системите за
електронна търговия за международното движение на капитали, особености на единния пазар на
финансови услуги в ЕС- роля на директивите на ЕК. Международни валутни пазари, валутните курсове и
движението на капитали- еволюция на политиката на МВФ. Основни стратегии на МБВР в областта на
икономическото развитие, основни заеми на МБВР за България, аналитични доклади на МБВР за
България. Евровалутни пазари, връзка между европазарите и ограниченията върху движението на
капитали.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.
МЕЖДУНАРОДНА ЛОГИСТИКА
ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л + 0су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол и изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 4
Методическо ръководство:
Катедра Икономика
Стопански факултет
Анотация:
Дисциплината “Международна логистика” има за цел да запознае студентите със същността на
логистичната концепция, връзките и зависимостите между логистиката и други функционални области
на управлението, елементите и функциите на логистичните системи, основните подходи и методи за
управление на логистичните системи, тенденциите, опита и ефекта от функционирането на логистичните
системи в различните сфери и отрасли на икономиката в международен план. Задълбочено се изясняват
мястото и ролята на участниците в логистичния процес, както и характеристиките на взаимоотношенията
помежду им. Разкриват се особеностите на международната логистика. Специално внимание се отделя на
техниките и технологиите, използвани в организацията и управлението на международната логистика.
Подчертава се значението на интегрираното управление за ефективното функциониране на
международната логистика. Дисциплината "Международна логистика" дава знания на студентите за
мястото и ролята на логистиката в икономиката и в различните организации, основните подходи и
методи за нейното управление, както и със световните тенденции, опита и постиженията на водещи
организации в приложението й. Задълбочено се изясняват предметът, обектът и обхватът на
Международната логистика в организационен, и международен мащаб. Последователно се разкриват
проблемите на стратегическото‚ тактическото и оперативното управление на логистичните дейности.
Разкриват се особеностите на логистичната проблематика в различните отрасли и сфери на
международната икономика. Задълбочено се излагат методите за вземане на решения при управлението
на снабдяването производството/операциите и дистрибуцията. Изясняват се основните концепции и
технологии за интегрирано управление на логистичните дейности - "Планиране на производствените
ресурси" (MRP), "Планиране на ресурсите в сферата на дистрибуцията (ПРР)" (DRP) и "Точно навреме
(Канбан)" (JIT). Въз основа на богата фактология се илюстрират световните и националните тенденции в
развитието на логистиката.

Съдържание на учебната дисциплина:
Същност, цели и задачи на логистиката. Логистиката през годините - развитие на теорията и практиката.
Международна логистика. Същност и особености. Международен бизнес и логистика. Посредници в
международната логистика - същност, функции. Международен транспорт и застраховане. Логистични
канали на снабдяването. Сигурност в международната логистика. Интернационализация на логистиката –
транснационални фактори, нови моменти. Интернационализация на логистиката - стратегическо
партньорство. Основни задачи на логистиката в условия на Интернет. Интернет като световен тръжен
център. Управлението на логистичния процес - стратегическо и оперативно-тактическо планиране.
Управлението на логистичния процес – управленски решения, информационна система. Съвременни
тенденции в развитието на логистиката. Глобална логистика. Интеграция на усилията и интересите чрез
международни логистични системи. Логистика и устойчиво развитие. Логистична мрежа и логистични
вериги. Влияние на средата. Свободни икономически зони. Физическата дистрибуция в условията на
евроинтеграция. Тенденции в развитието на международните транспортни услуги
Технология на обучението и оценяване:
Обучението по учебната дисциплина се извършва под формата на лекции. Дисциплината завършва с
изпит. Приоритет в обучението има практическата и самостоятелната работа на студентите. Оценяват се
знанията, уменията и компетентността при осъществяването на текущия контрол, като от сериозно
значение са резултатите, постигнати от поставените задания и тестове.

