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ИЗПИТНА  ПРОГРАМА 

за конкурс за докторантура в УНСС,  

професионално направление Икономика,  

научна специалност  

Икономика и управление 

(Екоикономика) 

 

МОДУЛ I 

1. Икономика на околната среда. Околната среда като актив. Оценка на околната среда. 

Критерии за вземане на решения. Статична и динамична ефективност. 

2. Права на собственост, външни ефекти и екологичните проблеми. Икономика на 

благосъстоянието и околната среда. Икономическа ефективност и неефективност. 

Неефективна държавна намеса. Пазарна неефективност и провали. 

3. Теоретични основи на икономиката на контрола върху замърсяването. Ефективно ниво на 

замърсяване. Подходи, методи и инструменти за контрол на замърсяването.   

4. Оценка на околната среда. Теоретични основи на оценката на околната среда. Видове 

икономическа оценка на екосистемните услуги и продукти. Подходи и методи за 

икономическа оценка на ползите и услугите от околната среда и природните ресурси. 

5. Природни ресурси. Класификация на природните ресурси. Оскъдност на природните 

ресурси. Индикатори за оскъдност. Физически и икономически индикатори. Теоретични 

основи на ефективното разпределение на природните ресурси и техните запаси.  

6. Управление на използването и опазването на природните ресурси. Съвместен мениджмънт. 

Адаптивен мениджмънт. Интегриран мениджмънт.  

7. Публично-частни партньорства при управлението на природните ресурси. 

8. Същност и йерархичност на съвременната екологична проблематика и видове  екологична 

политика. Подходи за изучаване на екологичната проблематика и взимане на решения за 

действие. Същност на екологичната политика и взаимовръзката й със секторните и 

регионалната политика. Видове екополитика. 

9. Институционална и правна рамка на екологичната политика в България и в ЕС. 

Регулаторни,  икономически и пазарни инструменти на ЕП. Екологични данъци и такси. 

10. Доброволни механизми на екологичната политика. Екологични критерии при публични 

покупки. Европейска схема за управление по околна среда и одит. Доброволни 

споразумения. 

11. Екологична оценка - обхват, цел, задачи, обекти и субекти. Видове екологични оценки и  

сравнение. Организация и процедура за провеждане на стратегическа екологична оценка и 

на оценка на въздействието върху околната среда.  



 

2 

 

12. Стандартизация при управлении на околната среда. Основни принципи, изграждане и 

внедряване на системи за управление по околна среда. Сертификация и одит на системи по 

околна среда. Екологично отговорно управление през жизнения цикъл на продуктите. 

13. Устойчиво развитие, потребление и производство. Политики и стратегии за устойчиво 

потребление и производство. Ключови сектори. Устойчив дизайн на продуктите. 

14. Управление на екологични проекти. Фази на проектния цикъл: същност, основни 

характеристики. Оценка на екологични проекти. Мониторинг и контрол на екологични 

проекти. 

15. Финансиране на екологични проекти. Източници на финансиране на екологични проекти. 

Европейски и международни програми за финансиране на екологични проекти. 

 
 

МОДУЛ II 

ТЕМИ ЗА ЕСЕТА: 

1. Опазване на околната среда в България. 

2. Постигане на устойчивост при управление на природните ресурси в България. 

3. Преодоляване на глобалните климатични и екологични предизвикателства. 

4. Екоиновациите за опазване на околната среда и съхраняване на природните ресурси. 

5. Управление на екологичния риск за опазване на природните ресурси. 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ  

ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ – ПЪРВИ И ВТОРИ МОДУЛ 

 
 Конкурсният изпит за прием на докторанти е писмен, провежда се анонимно  и продължава 

4 (четири) астрономически часа общо за двата модула. 

 
 

ПЪРВИ МОДУЛ  

Развиване на писмена тема от изпитната програма. 

При развиването на тема от кандидат-докторанта се очаква демонстриране на 

структурирани базови теоретични знания в професионално направление Икономика, докторантска 

програма по Икономика и управление (Екоикономика). Кандидат-докторантите трябва да покажат 

логично и аргументирано изложение, добро познаване на научната литература и водещите автори, 

употреба на специализирана терминология, добър стил и езикова култура. 

Изисквания към изложението на темата: 

 елементите на текста следва да бъдат: увод в проблема, теза, аргументация и изводи; 

 увод: представяне на логическата връзка между основната тема и подтемите; посочване на 

водещи изследователи по проблема; познаване на актуални научни изследвания; 

 теза: ясно и добре структурирано извеждане; представяне на дефиниции и сравнителен 

анализ на сродните и различни елементи в техните характеристики; обосноваване на 

тезата; критичен обзор на работата на водещи изследователи; актуални проекции на 

темата; 

 аргументация: акцент върху фактологическата и логическата аргументация, подкрепена с 

подходящи примери; 

 изводи: направени въз основа на собствен опит или чужди изследвания. 
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ВТОРИ МОДУЛ 

Написване на научно есе 

 Научното есе е академичен текст с обоснована и аргументирана защита на теза по научен 

проблем. 

Изисквания: 

 ясно формулирана авторова теза по разглеждания проблем; 

 научна аргументация, включваща разглеждането на различни (противоположни) гледни 

точки; 

 свобода в композиционно отношение, но в общата рамка на класическата структура на 

научен текст: увод (въведение), теза, изложение (аргументация), заключение (изводи); 

 логична последователност и свързаност между отделните структурни единици; 

 използваната лексика е свързана с основните научни термини в съответната област; 

 възможен е експресивен стил на изложението, но емоционалните и оценъчните съждения 

се базират на рационални аргументи; 

 спазване нормите на съвременния книжовен български език. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 Оценяването на писмения конкурсен изпит е по шестобалната система – най-ниска оценка 

„слаб (2,00)“  и най-висока „отличен (6,00)“, като  е съобразено с изискванията за провеждане на 

писмен конкурсен изпит.  

До устен изпит се допускат кандидатите, получили оценка от писмения изпит (модул 

първи и модул втори) не по-ниска от „много добър (4,50)“. 
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