
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ECO 1022
2. Наименование на учебната дисциплина: Икономика на публичния сектор
2. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърта
7. Брой кредити: 6
8. Име на лекторите: доц. д-р Кремена Андонова, проф. д-р Дончо Конакчиев
9. Резултати от обучението: студентите придобиват знания за: основите на икономическата

теория; принципите и действието на икономическите механизми; актуалните проблеми на
икономиката на публичния сектор; способности за: идентифициране актуалните проблеми в
публичния сектор; формиране на становища по основни проблеми на икономиката на публичния
сектор; адаптиране към постоянно променящите се икономически условия.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: публични финанси, регионална икономика,

основи на управлението и др.
12. Съдържание на курса: Целта на курса е студентите да се запознаят с основни въпроси на

икономическата теория и с действащите в публичния сектор икономически механизми.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• БРАУН С. В. и П. М. ДЖАКСЪН, Икономика на Публичния сектор, София, ПССА, 1998.
• КОНАКЧИЕВ Д., Икономика на публичния сектор, Варна, ВСУ „Ч. Храбър”, 2005.
• МАККОННЕЛЛ К. Р. и С. Л. БРЮ, Экомномикс, Москва: Инфра-М, 2011
• СТАТЕВ С. и др., Икономика и публичен сектор, София: Университетско издателство –

Стопанство, 2007
• Икономикс ред. С. Савов, София, Люрен, 1994.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации,

дискусии по разработки на студентите по предварително възложени теми.
15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от: текуща

оценка (относително тегло 0.5) и оценка от изпита (относително тегло 0.5). Изпитът е  писмен
– отговор на два въпроса от конспекта, и устен (ако се налага) – събеседване за доуточняване на
придобитите компетенции. Оценката от финалния изпит може да бъде завишена/ занижена, ако
студентите са показали добри/ незадоволителни резултати от практическата работа през
семестъра, което се изразява с получената текуща оценка. При получаване на резултатите от
текущ контрол/ финален изпит студентите могат да поискат разясняване на поставените оценки.
В случай, че желаят да повишат успеха си, по преценка могат да им бъдат поставени
допълнителни задачи.

16. Език на преподаване: български


