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I. АНОТАЦИЯ 

Учебната програма по дисциплината "Управление на публичните разходи” е изготвена за 

целите на магистърско обучение в специалност “Публичен мениджмънт и административна 

власт”. В резултат на изучаване на дисциплината студентите придобиват специални знания, 

допълващи дисциплини, изучавани в бакалавърската степен на обучение, а това разширява 

обхвата на техните умения и дава съществено предимство при последваща реализация в 

сферата на публичния сектор и в частност в неговите административни звена и структури.  

Логико-методологическият подход при изнасяне на лекционния материал акцентира върху 

няколко последователни тематични кръга, разглеждащи необходимостта от въвеждане на 

съвременна концепция при управлението на публичните разходи, теоретичните основи на 

бюджетирането на всички негови фази-планиране, касово изпълнение, анализ на изпълнението и 

контрол. Следвайки възприетия интердициплинарен подход, в изложението се акцентира върху 

ролята на банковата система при касовото изпълнение на бюджета, класификацията на 

публичните разходи от различни гледни точки, счетоводното третиране на публичните разходи, 

както и върху някои аспекти на анализа и контрола върху тях. Особено внимание е отделено на 

системите за контрол върху публичните разходи и в частност на СФУК (в частта й спрямо 

разходите), технологията на вътрешния одит, както и на контрола, осъществяван от 

Сметната палата. Не на последно място е обърнато внимание върху някои насоки за 

оптимизиране на публичните разходи, както и на особеностите при тяхното управление при 

децентрализирани и делегирани бюджети, публично-частно партньорство, в условията на 

извършвана стопанска дейност и при усвояването на средства по сметки на Европейския съюз. 

Онагледяването на  лекционния материал с примери, както и решаването на конкретни 

тестове и казуси от практиката на публичния сектор на семинарните занятия съществено 

намалява абстрактността и позволява лесна адаптация на обучаващите се в специалността 

към изработването на конкретни управленски схеми, организационни и поведенчески модели в 

административните звена на публичния сектор. 

 

II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 

No. 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Tема 1. Дефиниране на съвременен подход към 

управлението на публичните разходи 

 

2 

 

2 
 

1.1. 
Критичен преглед на традиционните системи за 

управление и бюджетиране 
   

1.2. 
Oбосновка на необходимостта от въвеждането на 

управленски подход към процесите в публичния сектор 
   

Tема 2. Понятие за публичен сектор. Състав и специфика 

на публичните услуги 
2 2  

2.1. 
Особености на публичния сектор, влияещи върху 

неговото управление 
   

2.2. 
Основни разходни политики в контекста на 

предлаганите публични услуги 
   

Тема 3. Теоретични основи на бюджетирането в публичния 

сектор 
2 2  

3.1. 
Структура и основни компоненти на държавния и на 

местните бюджети 
   



3.2. Етапи на стандартната бюджетна технология    

3.3. 
Участници в бюжетния цикъл-роля, функции и 

компетентност 
   

Tема 4. Основни концепции и класификации на 

публичните разходи 
2 2  

4.1. 
Представа за публичните разходи от позицията на 

макроикономическата наука 
   

4.2. Класификация на публичните разходи     

4.3. Елементи на бюджетната класификация    

Tема 5. Управленски подходи на фазата на планиране. 

Изготвяне на програмно-ориентирани бюджети и насоки за 

тяхното управление 

 

2 

 

2 
 

5.1. 
Програмно бюджетиране и основна терминология. 

Разработване на подпрограма 
   

5.2. Етапи в разработване на подпрограма    

5.3. 
Практически нива на програмната логика в 

бюджетирането 
   

5.4. 
Консолидация и разпределение на разходите при 

програмен формат на бюджет 
   

5.5. 
Планиране и разходване на бюджетни средства в 

условията на проектно и програмно бюджетиране 
   

5.6 
Изготвяне и представяне на отчет за изпълнението на 

бюджетите в програмен формат 
   

Тема 6. Понятие за бюджетен лимит за плащания. Основни 

процедури по защитаване и утвърждаване на бюджетни 

лимити за плащания на разпоредителите с бюджет 

2 2  

6.1. 

Съдържание, ред и срокове за представяне в 

Министерството на финансите на заявките за 

ежемесечните лимити за плащания 

   

6.2. 
Процедура за корекции на разрешени бюджетни лимити 

през финансовата година 
   

Тема 7. Касово изпълнение на плана за бюджетните разходи 2 2  

7.1. 
Функции на БНБ и системата на търговските банки при 

изпълнение на разходната част на съответните бюджети 
   

7.2. 
Концепция на Системата на единната сметка. 

Технология на плащанията чрез СЕБРА 
   

Тема 8. Основни насоки в отчетността на публичните 

разходи 
2 2  

8.1. 

Особености на отчетността в публичния сектор. 

Принцип на фондово счетоводство, касов принцип и 

принцип на текущо начисляване 

   

8.2. 
Счетоводно разбиране за разходите в бюджетните 

организации 
   

Тема 9. Публичните разходи и връзката им с БВП и 

икономическия растеж 
2 2  

9.1. 
Исторически преглед на концепциите за ролята на 

държавните разходи в националната икономика 
   

9.2. 
Методи и инструменти за оценка на влиянието на 

публичните разходи в икономическите процеси  
   



9.3. 
Изследване на връзката публични разходи-БВП-

икономически растеж в РБългария 
   

Тема 10. Анализ на публичните разходи при оценка на 

ефективността на организациите от публичния сектор 
2 2  

10.1. 

Подходи за определяне на ефективността от 

функциониране на бюджетните организации в контекста 

на публичните разходи  

   

10.2. 
Методи и показатели, характеризиращи ефективността 

на публичните разходи 
   

10.3. 
Методът „разходи-ползи“ като основен аналитичен 

инструмент за оценка на ефективността 
   

Тема 11. Разходни политики в контекста на тригодишните 

бюджетни прогнози и макрорамката на бюджета 
2 2  

11.1. 
Методически аспекти при изготвяне на тригодишни 

бюджетни прогнози в програмен формат 
   

11.2. 
Основни разходни политики в условията на бюджетно 

прогнозиране 
   

Тема 12. Контролни аспекти във връзка с ефективното 

управление на публичните разходи. Вътрешен одит и одит 

на Сметната палата 

 

2 

 

2 
 

12.1. Вътрешен одит в публичния сектор     

12.2. Одитни процедури на органите на Сметната палата    

12.3. 
Специфични контролни и одитни процедури при 

усвояването и разходването на средства по сметки на ЕС 
   

Тема 13. Място и роля на системите за финансово 

управление и контрол (СФУК) в процеса на управление на 

публичните разходи 

2 2  

13.1. 
Същност, съдържание и цел на Системата за финансово 

управление и контрол  
   

13.2. Елементи на финансовото управление и контрол    

13.3. 
Процедури за предварителен контрол преди поемане на 

задължения и извършване на разходи 
   

13.4. 
Система на двойния подпис-същност и технологични 

процедури 
   

Тема 14. Особености при управление на публичните 

разходи при децентрализирани, делегирани бюджети и 

публично-частно партньорство 

2 2  

14.1. 
Възможности за управление на публичните разходи при 

децентрализирани и делегирани бюджети 
   

14.2. 
Публично-частното партньорство като форма за 

оптимизиране на публичните разходи 
   

Тема 15. Управление на публичните разходи в условията на 

извършвана стопанска дейност и усвояване на средства от 

ЕС 

2 2  

15.1. 

Проявни форми на стопанска дейност на звената в 

публичния сектор и тяхното отражение върху 

публичните разходи 

   

15.2. 
Организационни и отчетни процедури по управлението и 

усвояването на средства по фондове и програми на ЕС 
   

 Общо: 30 30  



 

 

 

III.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

 

No. 

по 

 ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Разработване на курсова работа по избрана тема 1 40 

1.2. Контролна работа - писмена по зададена конкретна задача/тест 1 20 

Общо за семестриален контрол: 2 60 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит - класически писмен с 2 изтеглени на лотариен принцип 

въпроса и/или тест  

1 60 

 Общо за сесиен контрол: 1 60 

 Общо за всички форми на контрол: 3 120 
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