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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Местна финансова и инвестиционна политика
2. Код на курса: FIN3310
3. Вид на курса: факултативен
4. Ниво: магистър
5.Година на изучаване: първа
6. Семестър: 1,2,3
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9.Резултати от обучението за дисциплината:

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 и др. 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 и др.
10. Начин на преподаване – директно, дистанционно
11. Предварителни изисквания: основни познания в областта управлението, финансите 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 съобразно конкретните социални, икономически, устройствени и управленски политики,
властови отношения и други характерни параметри в развитието на отделните общини.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно
поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.
15. Методи и критерии на оценяване: текущо оценяване по време на учебните 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.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: в общински администрации в рамките на предвидените по учебен план.
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