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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  

 

 

2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНА     Проф. д-р Стефан Иванов 

 

Водещ упражнения /практически занятия/семинари:  Доц. д-р Неделин Марков  

 

3. АНОТАЦИЯ 

 

Целта на дисциплината е да даде знания и компетенции, относно местните 

финанси и мястото им в системата на публичните финанси.  

В разработената учебна програма за дисциплината  “Местни финанси” логическо 

свързано са разгледани следните проблеми: 
Как възникват публичните блага, какви са основните разлики с частните блага? 

Какви публични услуги се предлагат в България, защо се налага те да се предоставят от 

държавата и от общините, какви за механизмите на разпределение на публичните 

услуги между централните и местните власти? Каква е структурата на общинските 

бюджети – различните видове общинските приходи и разходи. 

Обучаемите лица се запознаят с целите и политиката за децентрализация. Ще 

могат да оценяват равнището на децентрализация и да сравняват различни държави по 

ключови  показатели за децентрализация. 

Учебната програма е разработена в съответствие с изискванията на МОН, както и 

на основата на практиката на общините, на НСОРБ и различни публикации, издадени в 

ЕС и Р България. 

                Език на преподаване: български. 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  
 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
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4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Съдържание/Теми 

Брой часове 

(хорариум) 

Редовно 

обуч. 

Задочнаи 

свободна 

форма на 

обуч. 

1. Публични блага. Чисти публични блага. Разлика между публични и 

частни блага 
2 1 

2. Видове публични услуги. Обхват на публичните услуги. 

Разпределение на публичните услуги между централната и местните 

власти 

2 1 

3. Източници на финансиране на публичните услуги. Подходящи 

източници за финансиране на местните услуги 
2 1 

4.  Местни бюджети. Принципи на изграждане. Бюджетни процедури. 

Структура на общинските бюджети 
2 2 

5. Бюджетни разходи. Структури: местни-делегирани; по функции, по 

икономически елементи 
3 1 

6. Бюджетни приходи. Структури – собствени приходи; държавни 

трансфери; привлечени средства 
3 1 

7. Видове местни данъци и такси 2 1 

8. Държавни трансфери. Формиране и разпределение на държавните 

субсидии за общините – за делегирани дейности, капиталова, 

изравнителна 

2 1 

9. Финансово състояние. Баланс между приходи и разходи 2 1 

10. Финансови различия.  3 1 

11. Инвестиционна активност на местните власти 2 1 

12. Международни сравнения 2 1 

13.  Държавна политика за децентрализация – цели, проблеми, резултати 3 2 

Общо  30 15 

 

 

4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ  

№ Тема 

Хорариум 

редовно 

Задочна 

и 

свободн

а форма 

на обуч. 

1. Видове общински услуги и източници на финансиране 4 1 

2. Обхват на публичните услуги и големина на общините 3 1 

3. Междуобщински различия. Изравнителна субсидия 3 1 

4. Инвестиционни проекти, изпълняване от общините –видове, 

проблеми, резултати 
5 3 

5. Анализ и оценка на финансовото състояние на общините 5 3 

6. Анализ и оценка на равнището на децентрализация 5 3 



7. Удовлетвореност на гражданите от предоставяните им публични 

услуги  
5 3 

Общо  30 15 

 

 

Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, компютърен клас с интернет-

връзка. 

 

5. ТЕМИ ЗА ИЗПИТА ПО СПЕЦИАЛОСТТА 
1. Публични блага. Същност и характеристики. 

2. Вертикално разпределение на публичните услуги. Ефективност и Теорема на 

Оутс 

3. Общински бюджет – същност, структура, разработване, приемане, изпълнение и 

отчитане 

4. Видове общински приходи 

5. Собствени приходи 

6. Държавни трансфери – причини за възникване. Общи и целеви субсидии. 

7.  Видове общински разходи – разходи за местни и делегирани дейности. Разходи 

по икономически елементи – издръжка, капиталови и финансови 

8. Финансово състояние – показатели за измерване и оценка на финансовото 

състояние 

9. Финансови различия. Причини за възникване и политики за преодоляване. 

Оздравителни програми за общините в България 

10. Децентрализация – същност и видове 

 

5.1. ЛИТЕРАТУРА: 

Основна: 

1. Брусарски, Р.,“ Теория на публичните финанси“, унив. изд. "Стопанство", 

София, 2007 

2. Василева, л., и. Георгиев и кол., "Проблеми и тенденции при планиране 

развитието на териториалните системи", изд. Тракия - м, София, 2005 

3. Иванов, С., "Механизъм за изравняване на междуобщинските финансови 

различия", акад. Изд. "тракийски университет", Стара Загора, 2012 

4. Иванов, С.,  „Финансовата децентрализация в интерес на местните общности“, 

сп. “Публична администрация“, бр.1/2, 2006 

5. Маккалла, Дж., „Система за наблюдение и оценка на финансовата 

децентрализация“, рисърч триангъл институт, софия, 2002 

6. Доклад „Децентрализирането в ЕС и мястото на местното и регионалното 

самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“, 

Комитет на регионите, „Комисия по гражданство, управление, институционални 

въпроси и външни работи“, 2012 

7. Закон за местни данъци и такси 

8. Закон за публичните финанси 

9. Портал на местното самоуправление http://selfgovernments.bg 

 

 

 

 

6. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

 



Дисциплината дава следните основни теоретични и практически знания относно: 

• Видовете публични услуги и начинът на разпределението им по равнища на 

териториално управление;  

• Общинските бюджети и мястото им в публичните финанси;  

• Общинските приходи и разходи;  

• Системата за анализ и оценка на финансовото състояние на общините; 

• Смисълът и целите н политиката за децентрализация.  

Придобитите умения дават солидна теоретична и практическа подготовка при 

специалистите, които работят в областта на местното самоуправление 

 


