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8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението:

Теоретични знания отнасящи се до: разпределението на отговорности по предоставянето на
публични услуги на различните равнища на управление; организацията, обхвата и структурата на
местните финанси; основните характеристики на финансовата децентрализация и предприетите в
Република България мерки за нейното прилагане с оглед осъществяване на практика на теоретичните
постановки и достигане постиженията на развитите страни; същността и съдържанието на
финансовата и на бюджетната политика на местната власт, дълговото финансиране, спецификите в
системата за управление на общинските услуги и в системата за финансово управление и контрол;
влиянието на пазарната структура върху инвестиционните решения в общините; моделите на
инвестиционно поведение; международните, националните и регионалните програми на развитие
като инструмент за привличане на инвестиции; същността и особеностите на инвестиционния процес
в общините – от идеята до крайната оценка и контрола на изпълнението; системата от елементи на
общинската инвестиционна политика и механизмите за нейната реализация, финансовото и
институционалното осигуряване на местната инвестиционна политика, процеса на проектиране и
разработване на общински инвестиционни проекти.

Конкретни практически умения: да използват умело нормативната база, регламентираща
местната финансова и инвестиционна политика; да анализират, оценяват и правилно да
интерпретират количествените показатели и факторите, които се отразяват на финансовото състояние
на общините, на тази основа да формират собствени позиции по отношение на начините за
усъвършенстване на бюджетния процес в общините и начините за повишаване на ефикасността и
ефективността при предоставянето на общинските услуги; да изготвят карта за балансирана оценка на
конкретна общинска услуга; да идентифицират проблеми и да предлагат варианти за разрешаването
им, както и да определят приоритети при формиране и реализация на местната финансова политика;
да прилагат на практика подходите, методите и показателите за анализ и оценка на приходите и
разходите в общинските бюджети; да формулират конкретни критерии и измерители за оценка на
инвестиционни програми и дейности от реалната практика; да анализират организационни,
технически и финансови възможности за изпълнение на общински инвестиционен проект, да
оценяват общински инвестиционни проекти в съответствие с конкретна методика.
10. Начин на осъществяване: директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: основни познания в областта управлението,

икономиката и правото.
12. Съдържание на курса: акцентът е поставен върху две основни направления на политиките и

практиките в местното самоуправление – местната финансова и инвестиционна политика.
Представят се основните теоретико-методологични постановки в областта на финансовата
децентрализация и политика, общинската инвестиционна политика, философията и логиката на
новите управленски методи и техники, както и многообразието в предлаганите практически



решения съобразно конкретните социални, икономически, устройствени и управленски политики,
властови отношения и други характерни параметри в развитието на отделните общини.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература

• Великова, М., Политики и практики в местното самоуправление: Местна финансова и
инвестиционна политика, Издание на ВСУ „Черноризец Храбър”. В., 2008.

• Великова, М., Финансовата децентрализация в Република България: между незавършените
реформи и предизвикателствата на кризата. Годишник на ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2010.

• Концепция за финансова децентрализация в Р България и Програма за нейната реализация. С.,
2002.

• European Charter of Local Self-Government, http://conventions.coe.int
• Guide to Municipal Finance, Copyright © UNHS Programme 2009,

http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/UNH_Guide_Municipal_Finance.pdf
• Guidance on local government investments, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
• Paulais, Thierry Local Governments and the Financial Crisis: An Analysis,

http://www.citiesalliance.org/sites/citiesalliance.org/files/Paulais_LocalGovernmentsandtheFinancialCri
sis_Eng.pdf

• Salvador Parrado, Assigning competences and functions to local  self-government in four eu member
states: a comparative review, Paper prepared for Sigma, UNED,
http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/40987105.pdf

Допълнителна литература
• Великова, М., Система финансового управления и контроля в болгарских общинах: состояние,

результаты, направления развития. В сб. материали от 10-й Международной научно-
практической конференции Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика,
Санкт-Петербург, Издательство Политехнического университета , 2011.

• Citizen Participation in Local Self-Governance in the Eastern Partnership Countries: Comparative
Analysis, October 2012, http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/495-Report-on-CP-in-EaP-
Countries-Eng.pdf

• Utrecht Declaration, “Good local and regional governance in turbulent times: the challenge of change”,
Council of Europe Conference of Ministers responsible for Local and Regional Government, 16th Session,
Utrecht, 16 - 17 November 2009, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet

• Velikova, М., Benchmarking – an instrument for evaluation of financial management on local level. В
сб. материали от ІІІ International Science Conference „Knowledge society”, Volume 2, Nessebar,
Buulgaria, 2-4 September 2010.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно
поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи за оценка и критерии: оценяване по време на лекциите и семинарните занятия, по
предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на поставени
теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии; финален писмен изпит –
разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка, решаване на тест с
открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за
мотивите за оценяване по време на лекциите и семестриалните упражнения, по време на
консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебен и мобилен телефон, които са
достъпни на сайта на университета.
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