
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА 
СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

1. Студентите трябва да се запознаят със съдържанието на учебника “Икономика на 
отбраната” с автор проф. д-р Т.Иванов, издание 2002 г. Трябва да отговорят на 
зададените въпроси и изпълнят поставените след всяка тема от съдържанието на 
учебника задачи.

2. Трябва да си изяснят използваните нови понятия и термини.

3. Студентите  подготвят  по  свой  избор  курсова  работа,  в  рамките  на  15  до  20 
страници,  като  съответната  тема  се  включва  в  обхвата  на  дисциплината 
“Икономика на отбраната и сигурността”.

4. Студентите  избират  реален  случай  (казус)  от  практиката  на  икономиката  на 
отбраната и сигурността , за който има публикувани емпирични данни в пресата, 
периодичния  печат  или  други  източници  и  подготвят  реферат  в  рамките  на 
10 страници.

5.  Студентите избират литературен източник от предварително обявен списък с 
литература  или  с  личен  избор  на  друг  литературен  източник,  утвърден  от 
преподавател по дисциплината, и подготвят реферат в рамките на 10 страници, в 
който коментират основните тези на автора.

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВА РАБОТА СТУДЕНТИТЕ 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНАТА СТРУКТУРНА РАМКА:

Заглавна страница, съдържаща: 

● Наименование на учебното заведение (УНСС), 

● структурното  звено,  което  провежда  обучението  (Факултет  “Икономика  на 
инфраструктурата”), 

● водещата катедра (катедра “Национална и регионална сигурност”), 

● вида на представения материал (Курсова работа) 

● заглавие на курсовата работа (тема)

● учебната дисциплина, по която се разработва темата

● име и факултетен номер на студента, 

● име и звания на научния ръководител, 

● година на написване, място. 

При избора на темата студентите избират актуален проблем след съгласуване с  
преподавател по дисциплината.

 

Съдържание,  което  включва  увод,  три  раздела,  заключение  и  използвана 
литература. Разделите на курсовата работа са всъщност решаваните изследователски 
задачи,  които  се  подбират  и  подреждат  така,  че  да  аргументират  и  доказват 
декларираната в увода на работата теза и цел на изследването.



Увод, в който задължително се коментира актуалността на работата, определят обект, 
предмет, проблем, изследователска теза и цел на работата, изследователски задачи и се 
очертават алтернативите с които може да се постигне целта и защитата на тезата на 
работата.  Препоръчва  се  също  да  бъдат  описани  възможните  източници  на 
информацията, евентуалните потребители на резултатите (изводите) от работата, както 
и очакваните резултати. 

Структурата на увода трябва да изглежда по следния начин:

● актуалност и важност на изследването;

● обект на изследването;

● предмет на изследването;

● дефиниране и обосноваване на конкретен изследователски проблем;

● изследователска теза;

●  цел и конкретни задачи на студента при провеждане на изследването;

●  подход и метод за решаване на проблема;

●  източници на информация;

● очаквани резултати и потребители на предлаганото решение;

● обхват и ограничения на изследването.

Първи  раздел, в  който  се  разглежда  обекта  и  предмета  на  изследване  и  се 
представят  проблемите,  които  ще  бъдат  разгледани  и  на  които  ще  бъде  търсено 
решение. Конкретно по икономика на отбраната това са проблеми, попадащи в обхвата 
на  дисциплината  “Икономика  на  отбраната  и  сигурността”  –  управление  на 
отбранителните  ресурси,  отбранителна  търговия,  отбранително  бюджетиране, 
отбранителна  промишленост,  проблеми  на  икономическата  сигурност,  търсене  на 
връзки  и  взаимоотношения  на  разходите  за  отбрана  и  сигурността  националното 
стопанство,  икономически  аспекти  на  престъпността  и  тероризма,  икономически 
проблеми на отбранителното коалиране, подготовка на страната за отбрана, мисии в 
чужбина, проекти за модернизация и др., планиране, програмиране и бюджетиране в 
отбраната и сигурността, търсене на значими връзки и зависимости между различни 
процеси и явления в отбраната и сигурността. 

Втори раздел, в който подробно се разглежда подходящ метод или методи, които са 
в състояние да решат определена група проблеми в отбраната и сигурността, като се 
отчитат всички специфични моменти за прилагането на метода, необходими процедури 
и организация по неговото прилагане, изисквания към информацията, към хората, които 
го прилагат и други особености на метода. 

Трети раздел, в който се прави емпиричен анализ, потвърждаващ избрания начин за 
решаване на проблема и се правят конкретни изводи и предложения за  решението.. 
Студентите  разглеждат  основните  алтернативи  за  решаване  на  идентифицираните 
проблеми.  Съпоставят  предимствата  и  недостатъците  на  всяка  от  тях  и  се  описва 
накратко начина в общ вид, по който тези алтернативи могат да бъдат анализирани и 
оценени.

Заключение, в което се прави преглед на собствените постигнати изследователски 



резултати  от  работата,  оценява  се  тяхната  значимост  и  се  дават  препоръки  за 
решаването на проблема. Възможно е да се очертаят идентифицирани от изследователя 
проблеми,  които  заслужават  по-нататъшно  проучване  извън  обхвата  на  настоящата 
курсова работа.

Използвана литература.  Студентите се  запознават с  основните и допълнителни 
източници по разглежданата тема. Номерират ги и ги свързват с текста на работата, като 
спазват изискванията на БДС и възприетите правила за цитиране.

Курсовата работа трябва да бъде разработена в обем от 15 до 20 страници.

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА KАЗУС СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАТ 
СЛЕДНАТА СТРУКТУРНА РАМКА:

Заглавна страница. (вж. Структурна рамка, курсова работа)

Увод  или  въведение,  съдържащ  кратко  описание  на  актуалността  на  казуса  и 
целите, които са поставени при разработването на казуса.

Изложение, съдържащо:

● описание на фактите;

● описание на проблемите (вече възникнали или очаквани);

● Анализ на причините и въздействащите фактори;

● Възможни алтернативи за решение на проблемите;

● Избор и оценка на 2-3 основни алтернативи;

● Предложение за решение.

Самостоятелни работи, които не отговарят на формалните изисквания, няма да бъдат 
допускани за разглеждане.

Работите  трябва  да  бъдат  предадени в  катедрата  до  три седмици преди края  на 
семестъра, като защитата ще се проведе след тази дата по допълнително определен 
график.

При затруднения в подготовката си, студентите могат да се консултират с ас. Георги 
Пенчев, УНСС, Катедра “Национална и регионална сигурност”, Нов корпус, стая 5025, 
тел. (02)962-38-91 или (02)81-95-298, E-mail gpenchev@gmail.com.

mailto:gpenchev@gmail.com

