
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО 
ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА” 

 
 
Приета с решение на ФС                                 Утвърдил 

Протокол №.... от .......2017г.                                            Декан: 

                                                                                                            /п /
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИСЦИПЛИНАТА „ИКОНОМИКА” 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ „АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА 
ТЕХНИКА”, „ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ”, 
„ЕЛЕКТРОНИКА”, „ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И ТЕХНОЛОГИИ” и 

„КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”,  
форма на обучение - задочна 

 
Обучаваща катедра: „ССН”  
 
Образователно-квалиф. 
степен: 
Бакалавър 

Вид на дисциплината: 
Задължителна 

№ по учебен план: Година: II  

 Брой кредити: 4 
 

. -    
Водещ преподавател:

Семестър: ІV
................................... 

Цел на курса: Да предостави основни познания по икономиката на пазарното стопанство 
преди всичко на равнище  предприятие, да формира определено икономическо мислене при 
оценяването на икономически задачи и проекти, а също така и идеи за собствен бизнес. 
Необходими условия: Лекционна зала, компютър, мултимедиен проектор, достъп до 
интернет. 
Съдържание на курса:  
Правни форми за извършване на икономическа дейност. Капитал и активи на  предприятието. 
Качество и конкурентноспособност. Разходи, себестойност и цени. Икономическа 
ефективност. Финанси, данъци, взаимоотношения с бюджета 

Препоръчителна литература:  
1. Ганчев. Д., Икономика на предприятието ,УИ  „Васил Априлов”,второ пр. и доп.изд. 2015.; 
2. Алексиева В. и кол., Икономика на фирмата, изд. „Интелексперт-96”, Пловдив, 2014 г.; 
3. Варамезов  и кол. , Икономика на предприятието,изд. „Фавер”, Свищов ,2014 г.; 
4. Петков,И. и кол. Предприемаческа икономика - трето преработено и  допълнено 

издание, изд. „ЕКС-ПРЕС”, Габрово,  2008. 
5. Georgiev I., Sterev N. and oth., Economics of enterprise, UNWE PUBLISHING COMPLEX, 

Sofia, 2012; 
6. Щерев Н. и Попов Г., „Икономика на предприятието”, изд. „Мартилен”, София, 2009 г. 
 
Методи на преподаване: Лекции, семинарни упражнения, решаване  на казуси и  задачи, 

учебни филми 
Методи на оценяване:  Писмен изпит с теоретични въпроси и задачи, събеседване. 
Кредити по видове дейност:  

     Аудиторна заетост (15 л./7 сем.упр., Общо 22 часа): 0,9 кредита  
     Извънаудиторна заетост: (76 часа): 3,1 кредита:  
Д.2 Посещение на библиотека – представен e  списък от източници и условия за работа с тях, място и 
време за работа (университетска библиотека) – 0,3 к.; Д.6Обучение чрез електронни версии на курсове 
(E-learning) –0,3; Д7 Подготовка за изпит -1,5;Д.14 Работа в интернет – търсене и селекция на ин-
формация, представяне на справка по предварително определени проблеми и зададени рамки – 0,5k; 
Д.23 Консултации с преподавател – 0,5 к. (в съответствие с Приложение 1 от Правилника за 
натрупване и трансфер на кредити). 
Език, на който се преподава: български  



 
Приета от КС на профилираща катедра „Автоматика, информационна и управляваща 
техника“ с Протокол №10 от 11.09.2017 г. 
 

Ръководител катедра: 
 /п/

 
Приета от КС на профилираща катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ с 
Протокол №  ...... от ........2017 г.  

 
Ръководител катедра: 

 /п/
 
Приета от КС на профилираща катедра „Електроника“ с Протокол №...... от ..........2017 г. 

 
Ръководител катедра: 

 /п/
 

 
Приета от КС на профилираща катедра „Компютърни системи и технологии“ с Протокол №  
........ от ............2017 г. 
 

Ръководител катедра: 
 /п/

 
Приета от КС на профилираща катедра „Комуникационна техника и технологии“ с Протокол 
№..... от ..........2017г. 
 

 
 

Ръководител катедра:
/п/

 
 
 
 

 




