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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: FIN 1016
2. Наименование на учебната дисциплина: Публични финанси
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Виктория  Ивановa, проф. д-р Цветка Стоенчева
9. Резултати от обучението: Дисциплината цели да реши следните задачи:

- да предостави знания за държавните приходи и разходи;
- да се усвои  бюджетната технология.
Знанията и уменията по  финанси са необходими за подготовката на студентите като

специалисти в Министерството на финансите и неговите подразделения, местната финансова
администрация и др.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимите знания преди изучаване на

учебната дисциплина са от дисциплините макроикономика, основи на икономическата
теория, и др.

12. Съдържание на курса:
Дисциплината “Публични финанси” е избираема за специалността. Нейното

изучаване цели да предостави на студентите знания относно произхода  и  същността на
публичните финанси. По конкретно тук се изучава приходи на държавата, разходи на
държавата и бюджетна система на държавата.

13.Препоръчителна или задължителна литература:
А. ОСНОВНА
1.Стоянов Велчо, Основи на финансите, Галик, С. 2000г.
2. Ричард Мъсрейв, Държавни финанси, С. 1998г.
3. Стоенчева Цв. Публични финанси, С. 2007г.
Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА
1. Стоянов Велчо, Теория на финансите, ИК Галактика, 1991г.
2. Ангарски Кр. Теория и практика на данъците, С., 1992г
3. Закон за устройство на държавния бюджет.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции
15. Методи за оценка и критерии:

Методът за оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която участват
резултатите от: краен/семестриален изпит, междинен изпити/и, участие,
индивидуални задания /реферати, конспекти – 7-12 стр. при групи под 30 души/,
контролни, тестове, групови задания, курсова работа /20-25 стр. макс./

16. Език на преподаване: български


