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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

Код на 
дисциплината 

010506 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна 
Всичко 

Аудиторна Извънаудиторна 
Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна 
работа 

30 15   45 15 15   30  

Практически занятия            
Семинари            
Форми на 
извънаудиторна 
работа 

   49 49    64 64  

Подготовка за 
семинар 

   9 9    14 14  

Самоподготовка за 
текущ контрол и изпит 

   40 40    50 50  

Други форми            
ОБЩО 30 15  49 94 15 15  64 94 3,8 

 
 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА: Доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева   
 
 

Водещ упражнения/практически занятия/семинари: Доц. д-р Димитрина Георгиева Стоянчева 
 
 
 



 

 
 

3. АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината “Основи на паричната теория” е разработена като въвеждаща дисциплина на 
курса по „Пари, банки и финансови пазари“. Нейна основна цел е да постави  фундамента на 
разбирането за същността и функциите на парите, финансовите пазари, банките, механизмите на 
търсене и предлагане на пари. Стремежът е да се постигне постепенно и устойчиво знание и 
разбиране на сложната финансова материя. За студентите, които ще продължат образованието 
си в областта на финансите и банките, тя поставя добра основа за по-доброто усвояване и 
задълбочено разбиране за естеството на парите, паричната теория и политика. 

По-конкретно, курсът по основи на паричната теория изяснява същността и еволюцията на 
понятието „пари“. Поставят се основите на разбирането за търсене и предлагане на пари в 
икономиката и процесът на предлагане на пари. Последователно се разглеждат участниците в 
процеса на създаване на пари, като вниманието се отделя на факторите, определящи паричното 
предлагане и инструментите за провеждане на парична политика. След запознаване с основните 
понятия и участници, курсът по “Основи на паричната теория” извежда основни зависимости 
между парите и инфлацията. 

Основните акценти в лекционния курс са поставени на: 

 Възникването, историята и съдържанието на парите и измерването на паричната 
маса; 

 Изменението на лихвените проценти и техният анализ;  

 Процесът на създаване на пари и провеждане на парична политика; 

 Прилагането на парична политика от централната банка и трансмисионните 
механизми. 

 

 

 

Език на преподаване: български 
 

 



 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули) 
 

№ Тема 
Хорариум 

редовно задочно 

1.  Обзор на финансова система 2 1 

 1.1. Структура и инструменти на финансовите пазари 
1.2. Функции на финансовите посредници 
1.3. Видове финансовите посредници   

2.  Съдържание на понятието „пари“ 2 1 

2.1. Понятието „пари“. Възникване и история. Съдържание на 

парите.  Парите в „широк” смисъл 

2.2. Функции на парите 

2.3. Еволюция на платежната система   

3.  Лихвените проценти – същност и понятие 3 2 

3.1. Същност на лихвените проценти. Измерване на лихвените 
проценти 

3.2. Лихвен процент и доходност 
3.3. Номинални и реални лихвени проценти   

4.  Поведение на лихвените проценти 4 2 

4.1. Фактори на търсененто на активи 

4.2. Теория за предпочитанието към ликвидност 

4.3. Теория за търсенето и предлагането на кредит 

4.4. Теория за рационалните очаквания   

5.  Срочна и рискова структура на лихвените проценти 2 1 

6.  Централна банка и парична политика.  6 3 

6.1. Конвенционална централна банка и паричен съвет 

6.2. Инструменти на паричната политика 

6.3. Парична политика и паричен съвет 

6.4. Парично предлагане. Фактори на паричното предлагане. 

Паричен мултипликатор   

7.  Парична теория. Търсене на пари. 4 2 

7.1. Теории за търсенето на пари   

8.  Съвкупно търсене и предлагане 4 2 

8.1. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане – монетаристки и 
кейнсиански анализ 
8.2. Равновесието според анализа на съвкупното търсене и 
предлагане   

9.  Парична политика, очаквания и трансмисионни механизми 3 1 

Общо  30 15 

 

http://www.unisz-iso.org/
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4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  
 

№ Тема 
Хорариум 

редовно задочно 

1.  Въведение в теорията на парите 1 1 

2.  Понятие за лихвените проценти 1 1 

3.  Поведение на лихвените проценти 1 1 

4.  Срочна и рискова структура на лихвените проценти. 2 2 

5.  Създаване (предлагане) на пари 2 2 

6.  Фактори определящи паричното предлагане 1 1 

7.   Парична политика. Централна банка. Провеждане на парична 
политика. 

1 1 

8.  Парична теория. Търсене на пари. 2 2 

9.  Съвкупно търсене и съвкупно предлагане 2 2 

10.  Пари и инфлация. Връзка между парите и инфлацията 2 2 

Общо  15 15 

 

5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

5.1. Лекции: Необходими ресурси са мултимедия, компютърен клас с интернет-връзка; 

5.2. Упражнения: Решаване на казуси, индивидуални задачи и тестове  
 

 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

 
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ ЗНАНИЯ ОТ: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 

Участие в дискусии и присъствие             20% 
Реферати и екипна разработка                    
Тестове                                                                                                                                                                    
Групови задачи       10% 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка. 70% 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3 

61-73% –    Добър 4 
74-87% –    Много добър 5 
повече от 87% –   Отличен 6 

 

http://www.unisz-iso.org/
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "ОСНОВИ НА ПАРИЧНАТА ТЕОРИЯ” 

КОНСПЕКТ 

 за провеждане на изпит за редовно и задочно обучение 
в спец. “Бизнес икономика” 

 
Образователно квалификационна степен: „Бакалавър” 

 

1. Обзор на финансова система. Структура и инструменти на финансовите пазари. 
Функции на финансовите посредници. Видове финансовите посредници. 

2. Съдържание на понятието „пари“. Понятието „пари“. Възникване и история. 
Съдържание на парите.  Парите в „широк” смисъл. Функции на парите. Еволюция на 
платежната система. 

3. Лихвените проценти – същност и понятие. Същност на лихвените проценти. Измерване 
на лихвените проценти. 

4. Лихвен процент и доходност. Номинални и реални лихвени проценти. 

5. Поведение на лихвените проценти. Фактори на търсененто на активи. Теория за 
предпочитанието към ликвидност. Теория за търсенето и предлагането на кредит. Теория 
за рационалните очаквания. 

6. Срочна и рискова структура на лихвените проценти. 

7. Централна банка и парична политика. Конвенционална централна банка и паричен 
съвет. Инструменти на паричната политика. Парична политика и паричен съвет. 

8. Парично предлагане. Фактори на паричното предлагане. Паричен мултипликатор. 

9. Парична теория. Търсене на пари. Теории за търсенето на пари. 

10. Съвкупно търсене и предлагане. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане – 
монетаристки и кейнсиански анализ. 

11. Равновесието според анализа на съвкупното търсене и предлагане. 

12. Парична политика, очаквания и трансмисионни механизми. 

 

 

8. ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Филипова-Сланчева, Атанаска Ивова, Финансови отчети на банките - регламенти и 
анализи, изд. Сиби, 2018 

2. Казанджиева-Йорданова, 2015, И. Пари, банки, кредит – учебно помагало, Изд. УНСС; 

3. Младенов, М. 2015. Пари. Банки. Кредит. Изд. Тракия-М, С. 

http://www.unisz-iso.org/


 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

4. Мишкин, Ф. 2014. Теорията на парите, банковото дело и финансовите пазари. Изд. 
Изток-Запад, С. 

5. Аврамов Й., Д. Попов. 2004.Теория и история на парите и кредита. Изд. Сиела, С. 

6. Frederic Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, 12th Edition, 
Pearson, 2019 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 

Въвеждащите знания по теория на парите и паричната политика подпомагат формирането 
на икномическо мислене чрез усвояване на следните умения: 

 Задълбочено разбиране за видовете пари в икономиката и техните функции; 

 Способност за разграничаване и анализ на паричните потоци в икономиката; 

 Умение за разпознаване на факторите, които детерминират поведението на лихвените 
проценти и тяхното равнище; 

 Умение да анализират поведението на вложителите и банките в процеса на създаване на 
пари; 

 По-добро разбиране за икономическите процеси у нас чрез познаването на спецификата 
на паричния съвет; 
 

 

http://www.unisz-iso.org/

