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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
0106144-м 

Редовно обучение Задочно обучение 

Кредити  Аудиторна 
Извънаудитор
на 

Аудиторна 
Извънаудит
орна 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна 
работа 

30    15     

Практически занятия          

Семинари  30    15    

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

         

Подготовка за семинар    25    40  

Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   25    40  

Други форми    15    15  

ОБЩО 30 30  65 15 15  95 5.0 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р  Христо Момчилов 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:  доц. д-р Христо Момчилов
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3. АНОТАЦИЯ 
 

Дисциплината  се чете пред студентитепо специалност: “Финатси и счетоводство на 
фирмата”. Изискване е преди това да са изучавани “Макроикономика”, “Микроикономика”, 
“Статистика”, “Икономическа статистика и иконометрия” и др. 
В разработената учебна програма за дисциплината “Производствена икономика и анализ” 
логически свързано са разгледани следните проблеми: 
➢ Търсене на продукти; 
➢ Инвестиции; 
➢ Теория на производствените функции. Функцията "Фактор - Продукт"; 
➢ "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на производствени фактори; 
➢ "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти; 
➢ Производствени разходи; 
➢ Принципи за максимизация на печалбата; 
➢ Предлагане на продукти; 
➢ Цени и ценообразуване; 
➢ Международна търговия и мултинационални предприятия. Конкурентност на 

международните пазари; 
 

На основа на общата икономическа теория се разширяват икономическите знания на 
студентите, адаптирани към спецификата производствената икономика. 

Пазарните и икономическите понятия и категории като търсене, предлагане, конкуренция, 
цени на продуктите, взаимозависимостите на производствените функции и т.н. са насочени към 
целта на обучението по дисциплината производствена икономика - придобиване на умения за 
вземане на икономически обосновани решения в условията на свободния пазар на продукти и 
фактори на производството. Изучаването на основните икономически категории на пазарното 
стопанство и механизма на изчисляване на обслужващите ги показатели е насочено към 
икономическия анализ на производство и пазарите на различните продукти. 

 
Език на преподаване: български 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 

4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Тема 
Хорариум 
часове 
редовно задочно 

1.  Търсене и предлагане  4 2 

 

1.1. Икономическа същност 
1.2. Влияние на цената върху търсеното количество и ценова 

еластичност на търсенето 
1.3. Влияние размера на дохода и доходна еластичност на 

търсенето  
1.4. Кръстосана еластичност и влияние на предпочитанията на 

консуматорите върху търсенето 
1.5. Аспекти на еластичността на търсене 
1.6. Предлагане и цената като фактор 
1.7. Ценова еластичност 
1.8. Видове криви на предлагане 
1.9. Пазарно предлагане и цени на производствени ресурси 

  

2. 
Теория на производствените функции.Функцията"Фактор - 
Продукт" 4 2 

 

2.1.Същност на производствените функции 
2.2. Функцията "Фактор - Продукт" 
2.3. Форма на проявление на функцията 

     2.4. Стадии и производствена гъвкавост. 

  

3. 
"Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на 
производствени фактори 

5 2 

 

3.1. Функция с два променливи фактора 
3.2."Фактор - фактор" решение и минимизация на 

производствени разходи 
3.3. ."Фактор - фактор" решение и максимизиране обема на 

произведената продукция 

  

4.  "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти 4 2 

 

4.1. Типове "продукт - продукт" зависимост 
4.2. Избор между взаимодопълващи се и съпътстващи продукти 
4.3. Избор на продуктови комбинации. 
4.4. Видове продукти при комбиниране на ресурсите 

       4.5. Закон за Сравнителните предимства 

  

5. Производствени разходи  4 2 
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5.1. Kласификация на разходите 
5.2. Факторен анализ на средните съвкупни разходи 
5.3. Зависимости между видовете разходи и продукция 
5.4. Праг на намаляващата възвращаемост и оптимум на 

съвкупните разходи 

  

6.  Принципи за максимизация на печалбата 3 2 

 

6.1. Същност и подходи – определяна на критични точки 
6.2. Максимизация на печалбата чрез оптимизиране на 
количеството продукция 

6.3. Максимизация при ограничени входящи ресурси 
6.4.Максимизация чрез алтернативна замяна на фактори.. 

  

7. Цени и ценови определености 3 2 

 

7.1.Пазарно равновесие 
7.2. Ценови определености 
7.3. Пазарно ценообразуване 
7.4.Равновесна цена и пазарно неравновесие 
7.5. Кобуеб модел  

  

8. Инвестиции  3 1 

 

8.1. Мотивация за инвестиране в реални активи 

8.2. Икономическа същност на инвестициите 

8.3. Разработка и анализ на инвестиционни проекти 
   8.4. Методи за оценка на инвестиционни проекти 

  

ОБЩО  30 15 

 
 
4.1.2. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1. Търсене и предлагане  4 2 

 1.1. Ценова еластичност на търсене и предлагане, построяване на 
криви на търсене и предлагане  

1.2. Доходна и кръстосана еластичност 
  

2. Теория на производствените функции.Функцията"Фактор - 
Продукт" 4 2 

 2.1. Определяне на локален максимум и оптимизация на функцията 
2.2. Изводи и препоръки  

  

3. "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на 4 2 
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производствени фактори 

 3.1. Оптимизация на функцията “фактор-фактор” и алтернативна 
замяна на производствени фактори 
3.2. Изводи и препоръки 

  

4. "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти 4 2 

 4.1. Оптимизация на функцията “продукт-продукт”и определяне на 
маржинално ниво на продуктова заменяемост 
4.2. Изводи и препоръки 

  

5. 
Производствени разходи  4 2 

 5.1. Равнище и динамика на средни и маржинални разходи.  
5.2. Факторен анализ на средни съвкупни разходи 
5.2. Изводи и препоръки 

  

6. Принципи за максимизация на печалбата 3 2 

 6.1. Задача за изчисляване на максималното и оптимално ниво на 
продукцията, при критерии максимум печалба 
6.2. Характеристика на критичните точки при максимизация на 
печалбата. 
6.2. Изводи и препоръки 

  

7. 
Цени и ценови определености 4 2 

 7.1. Приложение на Кобуеб модела – количествени 
взаимоотношения 
7.2. Изводи и препоръки 

  

8. 
Инвестиции  3 1 

 5.1. Концепция за нетна настояща стойност 
5.2. Възвращаемост и риск 
5.2. Изводи и препоръки  

  

ОБЩО  30 15 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението се осъществява чрез комбинирането/допълването на лекции + упражнения + 
индивидуални задачи + курсова работа. Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, 
компютърен клас с интернет-връзка. 

5.1. Лекции  
Лекционният материал се онагледява чрез мултимедия. Периодически се провежда 

събеседване върху предадения лекционен материал. По време на лекциония курс студентите 
придобиват знания и умения за: същността и особеностите на данъчно-осигурителния контрол, 
структурата и организацията на органите по приходите и контролните органи в социалното 
осигуряване, данъчно-осигурителните взаимоотношения между държавата и задължените лица, 
нормативната уредба на данъчно-осигурителния контрол, технологията на ревизията, данъчно-
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ревизионните актове и ревизионни актове за начет, обезпечаването и събирането на публичните 
вземания. След приключване на лекционния курс се раздават теми за реферати, който 
студентите разработват индивидуално и се предават преди практическия изпит за оценка. При 
оценка на реферата под среден(3), лицето не се допуска до явяване на практичен изпит(тест). 

5.2.Упражнения 
5.3. Семинари 
По време на упражненията студентите придобиват знания и умения да боравят с 

методики, касаещи изчисляване на: данъчни и осигурителни вноски, осигурителен доход, 
краткотрайни и дълготрайни обезщетения. Изучават се нормативните документи, касаещи 
сроковете за внасяне на данъчно-осигурителните задължения, имащи значение за данъчно-
осигурителния контрол, както и реквизитите на документите-образци и тяхното попълване. 

 
 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 

СИСТЕЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НАСТУДЕНТИТЕ 
 

В зависимост от прилаганата система и критерии на преподавателя! 
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           30% 
Курсова работа и екипна разработка       30% 
Тестове        20% 
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка 20% 

 
Скала за оценка (100%): минимум 60% , т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 

добър 5 и повече от  87% - Отличен 6. 
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИКА И АНАЛИЗ ” 

Конспект за провеждане на изпит 
за редовно и задочно обучение в спец. «ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМАТА» 

Образователно квалификационна степен: магистър 

№ Тема 
1.  Търсене и предлагане  

 1.1.   Икономическа същност 
1.2. Влияние на цената върху търсеното количество и ценова еластичност на търсенето 
1.3. Влияние размера на дохода и доходна еластичност на търсенето 1.4. Кръстосана 
еластичност и влияние на предпочитанията на консуматорите върху търсенето 
1.5. Аспекти на еластичността на търсене 
1.6. Предлагане и цената като фактор 
1.7. Ценова еластичност 
1.8. Видове криви на предлагане 
1.9. Пазарно предлагане и цени на производствени ресурси 

2.  Теория на производствените функции.Функцията"Фактор - Продукт" 

 2.1Същност на производствените функции 
2.2 Функцията "Фактор - Продукт" 
2.3Форма на проявление на функцията 
2.4 Стадии и производствена гъвкавост 

3.  "Фактор - Фактор"зависимост. Алтернативна замяна на производствени фактори 

 3.1. Функция с два променливи фактора 
3.2."Фактор - фактор" решение и минимизация на производствени разходи 
3.3. ."Фактор - фактор" решение и максимизиране обема на произведената продукция 

4.  "Продукт - Продукт" зависимост. Комбиниране на продукти 

 4.1. Типове "продукт - продукт" зависимост 
4.2. Избор между взаимодопълващи се и съпътстващи продукти 
4.3. Избор на продуктови комбинации. 
4.4. Видове продукти при комбиниране на ресурсите 
4.5. Закон за Сравнителните предимства 

5.  
Производствени разходи  

 5.1. Kласификация на разходите 
5.2. Факторен анализ на средните съвкупни разходи 
5.3. Зависимости между видовете разходи и продукция 
5.4. Праг на намаляващата възвращаемост и оптимум на съвкупните разходи 

6.  Принципи за максимизация на печалбата 
 6.1. Същност и подходи – определяна на критични точки 
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6.2. Максимизация на печалбата чрез оптимизиране на количеството продукция 
6.3. Максимизация при ограничени входящи ресурси 6.4.Максимизация чрез 
алтернативна замяна на фактори. 

7. 
Цени и ценови определености 

 7.1.Пазарно равновесие 
7.2. Ценови определености 
7.3. Пазарно ценообразуване 
7.4.Равновесна цена и пазарно неравновесие 
7.5. Кобуеб модел  

8. 
Инвестиции  

 
      8.1. Мотивация за инвестиране в реални активи 

      8.2. Икономическа същност на инвестициите 
      8.3. Разработка и анализ на инвестиционни проекти 
      8.4. Методи за оценка на инвестиционни проекти 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания относно: 
 
➢ Търсенето и предлагането на продукти, икономическата им същност и еластичността на 

търсенето и предлагането. 
➢ Земята, трудът и капиталът като основни производствени фактори в производството. 
➢ Инвестиционният процес и неговите характерни особености в производството. 
➢ Теория на производствените функции. Функциите"Фактор - Продукт", "Фактор - Фактор" и 

"Продукт - Продукт". 
➢ Производствени разходи и принципи за максимизация на печалбата 
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