
Факултет Архитектурен
Катедра Архитектура и урбанистика
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN2002
2. Наименование на учебната дисциплина: Финансиране на градското развитие
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: пета
6. Семестър, в който се изучава: десети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Снежанка Овчарова
9. Резултати от обучението: Придобиване знания по основни въпроси на

финансирането на градското развитие. Студентите следва да се ориентират в
характера на проблемите и компетентно да ползват специализирана
консултация.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: дисциплината е свързана със

следните дисциплини: Основи на регионалистиката, Градска икономика,
Градоустройство,  Териториално устройствои други.

12. Съдържание на курса: Раздел І – Основи на урбанистичното финансиране
(същност, държавно финансиране, териториални нива, пазарни отношения,
кредитно-парична политика и др.), Раздел ІІ – Актуални проблеми (собственост,
пазар на капитал, роля на предприемачеството, взаимодействие с публичната
администрация и др.).

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

• Конакчиев Д. Обща теория на регионалната икономика, кн.І – основи, анализ,
Варна, ВСУ, 2003; кн.ІІ – политика, Варна ВСУ, 2004.

• Конакчиев Д. и Ал.Слаев Финансиране на урбанистичното развитие, София,
УАСГ, 2010.

• О`Салливан Экономика города, Москва ИНФРА-М, 2006.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс, по

желание на студентите могат да се възлагат за разработване есета или реферати.
15. Методи за оценка и критерии: Писмени изпит – на студентите се дават да

развият 2 въпроса от конспекта, определени чрез случаен избор.  Необходимо
студентите да демострират знания по двата въпроса, като по желание на
студента единият от въпросите може да бъде заменен с друг въпрос от
конспекта, като в този случай общата оценка се намалява с една единица.
Писмените работи се преглеждат в присъствието на студента. Върху
оформянето на оценката влияние до ½ от общия бал може да окаже активността
на студента в учебния процес като участия в събеседвания или разработване на
есета и реферати.

16. Език на преподаване: български


