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ПРЕДГОВОР 

Книгата е предназначена за читатели, които правят първите стъпки при 
запознаването си с необятната научноприложна дисциплина, известна ка-
то „иконометрия“ (или още „иконометрика“1). Нейното развитие обхваща 
повече от век, в резултат на което са постигнати значително разнообразие 
и различна степен на сложност на използваните подходи, методи и анали-
тичен инструментариум. Още повече че съвременният икономически, уп-
равленски или бизнес анализ има безспорно интердисциплинарен харак-
тер, което налага задълбочено изучаване и оползотворяване на аналитич-
ните възможности на иконометрията за подпомагане на количествените 
анализи в различните предметни области. 

Авторите на настоящата книга са направили опит да изложат в стегната 
форма и логическа последователност базови статистически методи, из-
ползвани в иконометрията, без да имат претенции за изчерпателност. 
Приема се, че всеки читател, поставил си за цел да развие знания, умения и 
компетентности в тази област, трябва да осмисли основите на икономет-
рията като научноприложна дисциплина. Развитието на икономическите и 
управленските науки през последните няколко десетилетия показва, че 
количественото изследване на зависимости, тенденции или други законо-
мерности е неразделна част от икономическия, управленския или бизнес 
анализ. 

Съдържанието на книгата е ориентирано както към основните харак-
терни особености на включените методи, така и към начина за тяхното 
приложение. Предполага се, че читателят е запознат с базовите понятия и 
постановки от икономическите и управленските науки, които дефинират 
взаимовръзките между изследваните променливи и характера на тяхното 
взаимодействие в реалната действителност. Необходими са и познания 
относно същността на методите от описателната (дескриптивната) ста-
тистика и основните критерии за проверка на статистически хипотези, 
инкорпорирани в техническия инструментариум на иконометрията. Въп-
реки това на съответните места в изложението са направени препратки 
към източници от специализираната литература, където читателят може 
да направи по-подробна справка относно даден подход или метод. Това е 
препоръчително в случаите, когато читателят желае да получи по-задъл-
бочени познания относно определена област от иконометрията. 

 
 

                                                 
1 От френски: „Économétrie“, от немски: „Ökonometrie“, от английски: „Econometrics“. 
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Съдържанието на книгата е написано, както следва: 
доц. д-р Соня Чипева: глави 1, 7 и 8; 
доц. д-р Венелин Бошнаков: предговор, глави 2 и 12; 
доц. д-р Александър Найденов: глави 3, 4, 5 и 6, както и приложения 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 6.2 и 6.3; 
доц. д-р Атанас Атанасов: глави 9, 10 и 11, както и приложения 9.2, 10.1 и 

11.1. 
Авторите изказват благодарността си на рецензентите – проф. д-р Ве-

селка Павлова и проф. д-р Тодор Калоянов – за ценните съвети и препоръ-
ки, направени при оформянето на настоящото първо издание на книгата.  
С признание ще бъдат приети и допълнителни бележки и препоръки за 
усъвършенстване на съдържанието на включения материал. 
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