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1. Определяне на понятието икономика 

2. Съвременни разбирания за икономиката като наука 

3. Предмет на икономическата наука 

4. Функции и методи на икономиката 

5. Основни икономически концепции 

6. Оскъдност и потребности 

7. Необходимост от избор 

8. Модели на организация на обществено стопанство 

9. Пазар и пазарни фактори 

10. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции 

11. Търсене и предлагане 

12. Механизъм на пазарното равновесие 

13. Пазарни структури 
14. Конкуренция 

15. Модели в икономиката. Циркулационен поток при двусекторен модел на икономиката 

16. Циркулационен поток при трисекторен модел на икономиката 



17. Брутен национален продукт –характеристика 

18. Начин на измерване на Брутния национален продукт – приходен и разходен подход. 
 

19. Колебания в икономиката.Стопански цикли 

20. Заетост и безработица.Инфлация. 

21. Пазарни дефекти 

22. Регулираща роля на държавата 

23. Данъчна система и разходна политика на държавата .Данъчна политика – данъчно 

облагане, видове данъци. 

24. Бюджет и държавни разходи 

25. Парично – кредитна политика 

26. Регулиране на социалните конфликти 

27. Предпоставки за възникване на международната търговия 

28. Особености и тенденции на международната търговия 

29. Търговски бариери.Мотиви за тяхното прилагане. 

30. Мита и акцизи.Импортни квоти  протекционизъм. 
Икономически последици от въвеждането на търговските бариери. 

31. Европейският съюз – модел на икономическа интеграция.Възникване и същност на 
икономическата интеграция. Равнище на интеграция. 
32. Европейски съюз – създаване, механизъм на функциониране, основни цели и резултати. 
33. Правен статут на предприятието.Търговец.Търговска фирма. 

34. Регистрация на предприятието като фирма.Несъстоятелност. Ликвидация. 

35. Видове предприятия 

36. Институционални форми на организация в бизнеса 

37. Предприемачът – важен фактор за развитието на икономиката.Функции на предприемача 

38. Лични качества на предприемача. Видове предприемачи. 

39. Дребният бизнес 

  40. Оценяване на инвестициите 

 

  41. Капиталностроителство.Инвестиц. риск 

  42. Финансиране със собствен капитал 

  43. Финансиране с привлечен чужд капитал 

  44. Гаранции за обезпечаване възвръщаемостта на капитала 

  45. Пазар на труда 

   46. Работна заплата 

   47. Организация и нормиране на труда 

  48. Цени и видове цени 



 

49. Себестойност. Класификация на разходите. 

50. Методи на ценообразуване, свързани с разходите 
51. Маркетингът като система 

52.Същност на маркетинга 

53.Задачи на маркетинга 

54.Маркетингови стратегии 

55.Стокова стратегия 

56.Пласментна стратегия 

57.Ценова стратегия 

58. Реклама.Значение и задачи на рекламата. 

59. Видове реклама и въздействие на различните комуникационни средства върху потребителя 

60. Икономическа ефективност на рекламата 
 

61. Мениджмънтът – същност, видове. 

62. Структура на управлението.  Еволюция на системите за управление на фирмената организация. 

63. Организационна структура на фирма 

64. Съвремени подходи на управление 
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