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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
1. Наименование на курса: Макроикономика 
2. Код на курса: ЕСО 3189 
3. Вид на курса: задължителен, 
4. Ниво:магистър,  
5. Година на изучаване: първа, 
6. Семестър:първи,  
7. Брой кредити: 7,5 
8. Име на лектора: доц., д-р Младен Тонев 
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели): 
Студентите усвояват знания за системата на пазарните взаимодействия на ниво национално 
стопанство. 
10.Начин на преподаване: директно,   
11.Предварителни изисквания: Стопанска история, Икономическа география, Основи на правото 
12. Съдържание на курса: Курсът включва мателиа относно измерителите на националното 
производство и основните процеси, протичащи на ниво национално стопанство, както и 
различните аспекти на икономическа политика – фискална, монетарна, доходова, външно-
икономическа, политика на управление на държавния дълг. 
13. Библиография: Основна: 
Коева, Ст., Якимова И., Канев, Д. Макроикономика – главното в теорията, тестове и 
задачи. – Варна: Стено, 2002. 
Димов, Ив. и колектив Макроикономика. – В. Търново: “Абагар “, 2007. 
Кънев, М. Макрокономика. – София: Люрсен, 2009. 
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Варна: Изд. ИУ-Варна, 1996. 
Голбрайт, Дж. К. Икономическата наука в перспектива. – София: “Хр. Ботев”, 1996. 
Гуин, Р. Развитие на механизмите за коопериране в областта на информационните 
технологии в образованието. - / Стратегии на образователната и научната политика, № 
3, 1994. 
Дракър, П. Новите реалности в управлението и политиката, в икономиката и бизнеса, в 
обществото и света. – София: “Хр. Ботев”, 1992. 
Дракър, П. Посткапиталистическото общество. – София: ЛИК, 2000. 
Кругман, П. Амбулантно благополучие – Икономически разум и безумие във времето 
на гаснещите надежди. – София: Дамян Яков, 1999. 
Миркович, К. Макроикономика. – София: “Тракия-М”, 2001. 
Недялкова, А. Глобализацията – нищо фатално. – Варна: ВСУ, 2002. 
Савов, С., В. Иванова Световна икономика. – София: Сиела, 2001. 
Стоянов, В. Пазар, трансформация, глобализация и нов световен ред. – София: 
“Галик”, 2003. 



Тонев, М. Капиталова структура и икономически растеж. – Варна: ВСУ, 2004. 
Тонев, М. Уводни въпроси в икономиката, част І-ва. – София: ВИК, 1993. 
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Допълнителна: 
1.Дейвид Фридмън, Теория на цените, ч. 1,2 и З, С.,1993. 
2.Трайчо Спасов и колектив, Учебен речник по икономика,С.,1993. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия 
15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит – тест. 
Критерии за оценяване: 
Познаване на основните понятия и категории от областта на макроикономическата 
теория – Среден 3. 
Познаване на закономерностите и тенденциите на пазарния тип икономическа 
организация на обществото – Добър 4. 
Умение за използване на математически модели за описание и представяне на 
икономическите процеси и явления на макроикономическо равнище – Много добър 5. 
Свободно боравене с лексиката и категориите от сферата на предметно-познавателната 
област на макроикономическата теория и умение да се включват тези, съждения, оценки 
и концепции от тази предметна област в собствени теоретични лексикални конструкции 
– Отличен 6. 
Не се предвиждат корекции на оценката по макроиконовика с есета и курсови работи 
поради обстоятелството, че материята по тази предметна дисциплина не е дискусионна. 
16. Език на преподаване: български  
17. Практика: няма предвидена, дисциплината е теоретична. 
 


