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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Обучението по дисциплината  преследва две основни цели. На първо място, да представи 

нови знания за концепциите и базовите идеи чрез които съвременната икономическа теория 

обяснява необходимостта, ролята, организацията и резултатите от дейността на публичния 

сектор в пазарната икономика. На второ място, да осигури информация относно конкретните 

особености на националното законодателство в сферата на публичните приходи и разходи 

(централни и местни) и да формира умения за управление на тяхната структура и насоченост. 

Учебната дисциплина “Публични финанси” способства за разширяване на знанията, 

формирани от дисциплините “Макроикономика“, „Въведение във финансите“ и „Икономика на 

публичния сектор“ и следователно изисква наличие на базисна подготовка в цитираните научни 

области. Предмет на анализ са финансовите аспекти на дейността на държавата и институ-

циите от обществения сектор.  

За постигане на очертаните цели се прави критичен анализ на икономическата роля на 

държавата в пазарното стопанство, изследват се особеностите на производството и достав-

ката на национални и местни публични блага и се дискутират теоретичните и практически 

проблеми на бюджетните системи и бюджетните решения. В тази връзка се предоставят нови 

знания и се формират умения за работа с бюджетна документация и за изграждане на бюдже-

ти в публичния сектор. Специално внимание се отделя на теорията за държавните разходи,  

анализират се социалните и икономически ефекти на данъчното облагане и се дискутира техни-

ката на облагане с имуществени данъци, данъци върху доходите и върху потреблението. В обх-

вата на дисциплината попадат и въпросите, касаещи социалното осигуряване (осигурителни 

системи и фондове) и дълговото финансиране на публични проекти.  

Запознаването с особеностите на националното данъчно и осигурително законодателс-

тво способства за формиране на умения за работа с данъчна документация и документация в 

сферата на социалното осигуряване. Придобитите знания и умения намират приложение в 

практиката на институциите от държавния сектор на централно и местно ниво. 

Курсът осигурява теоретичния фундамент, методологичния инструментариум и зако-

нодателната база, необходими при изучаване на дисциплините “Стратегическо управление в 

публичния сектор”, „Мениджмънт на публичните инвестиции” и „Публичен и частен избор”. 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 

по 

ред 

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ 
БРОЙ ЧАСОВЕ 

Л СЗ ЛУ 

1. Въведение в теорията на публичните финанси 3 2  

1.1 
Конкурентно равновесие и ефективност на конкурентните па-

зари      
   

1.2 Пазарни провали и необходимост от публичен сектор     

1.3 
Други основания за държавна намеса: преразпределение и 

асиметрична информация 
   

1.4. Публични блага. Подход на Пигу. Модел на Бюкенън.    

1.5. Външни ефекти. Теорема на Коус.    

2. Публични разходи и разходни програми 3 2  

2.1 Дефиниране, роля и класификация на публичните разходи     

2.2 Теории за растежа на публичните разходи     
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2.3 Методи за анализ и оценка на публични проекти    

2.4 
Държавни разходни програми – теоретични основания и на-

ционална практика  
   

3. Данъчни приходи на публичния сектор 3 2  

3.1 Източници и структура на приходите на публичния сектор.    

3.2 Справедливост на данъчното облагане    

3.3 Данъчно облагане и икономическа ефективност    

3.4 Данъчна система на България – обща характеристика    

4. Облагане на доходите 4 5  

4.1 

Данъчнополитически решения при организацията на прогре-

сивен личен подоходен данък. Алтернативи на прогресивното 

облагане на физическите лица 

   

4.2 
Избор на икономическа база за прилагане на корпоративен да-

нък върху доходите 

   

4.3 
Икономически деформации, причинени от корпоративния да-

нък 

   

4.4 
Облагане доходите на физическите и юридическите лица в 

България 

   

5. Облагане на потреблението 4 5  

5.1 Обща характеристика на ДДС.     

5.2 
Методи за определяне на добавената стойност. Единна или 

диференцирана ставка на ДДС? 

   

5.3 Елементи на организацията на ДДС в България    

5.4 Организация на акцизното облагане в България    

6. Държавни заеми и държавен дълг 2 2  

6.1 
Държавни заеми – видове, начини за сключване и начини за 

погасяване 

   

6.2 
Класификация на националния дълг. Дефиниция за държавен 

дълг 

   

6.3 
Индикатори за дългова тежест. Количествени методи за оцен-

ка на равнището на задлъжнялост 

   

6.4 Държавният дълг на България – състояние и тенденции    

7. Бюджет и бюджетна система 2 2  

7.1 Понятие и характеристики на бюджета    

7.2 Принципи за изграждане на бюджета    

7.3 
Бюджетна система (структура). Характеристика на отделните 

звена от бюджетната структура 

   

8. Бюджетно планиране и технология на бюджетния процес 2 2  

8.1 Теоретични основи и методи на бюджетно планиране    

8.2 Програмно-целево бюджетно планиране - етапи и предимства.    

8.3 Роля на бюрократа    

8.4 Бюджетен процес – понятие, цели, етапи    

9. Местни финанси и местни публични блага 3 3  

9.1 
Вертикална структура на публичния сектор. Финанси на цент-

ралната власт и местни финанси 

   

9.2 Характеристики на местните публични блага    

9.3 Оптимално предлагане на местни публични блага    

9.4 Разходи и приходи на местните власти в България    

10. Осигурителни системи и фондове 4 5  

10.1 Характер и съдържание на социалното осигуряване.    
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10.2 Системи и фондове за пенсионно осигуряване.    

10.3 
Осигурителни системи и фондове за защита при временна не-

работоспособност. 

   

10.4 Системи и фондове за защита срещу икономически рискове.    

10.5 Здравно осигуряване.    

 Общо: 30 30  

 

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Научен обзор 1 20 

1.2. Тест 1 30 

Общо за семестриален контрол: 3 50 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 70 

 Общо за сесиен контрол: 1 70 

 Общо за всички форми на контрол: 3 120 
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