
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност: Финанси
Магистърска програма: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - FIN3310
2. Наименование на учебната дисциплина - Местна финансова и инвестиционна политика
3. Вид – факултативен
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2
7. Брой кредити - 3
8. Име на лектора – доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението – знания и умения отнасящи се до: разпределението на

отговорности по предоставянето на публични услуги на различните равнища на
управление; организацията, обхвата и структурата на местните финанси;; същността и
съдържанието на финансовата и на бюджетната политика на местната власт, дълговото
финансиране; моделите на инвестиционно поведение; международните, националните и
регионалните програми на развитие като инструмент за привличане на инвестиции и др.

10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - основни познания в

областта управлението, финансите и правото.
12. Съдържание на курса - Местното самоуправление – местната финансова и

инвестиционна политика; 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 съобразно конкретните социални,
икономически политики, властови отношения и други характерни параметри в
развитието на отделните общини.

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

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.

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.

14. Планираните 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 - текущо оценяване по време на учебните занятия и
финален писмен изпит – разработване на тема от предварително зададени задачи за
самоподготовка, решаване на тест с открити въпроси.

16. Език на преподаване – български.


