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Магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” е водеща 

магистърска програма (МП) във факултет „Финанси” и Стопанска академия “Д. А. Ценов”. 

Основната образователна цел на програмата е трайното осигуряване на квалифицирани 

управленски и експертни кадри със знания и умения в такива области и сфери като: оперативно 

управление, анализ, прогнозиране и планиране на тенденциите в съвременната публична 

сфера, във всички звена на националните и европейските институции и в публичните 

администрации. Съобразно формулираната образователна цел, обучението в МП „Финансово 

управление в публичния сектор“ включва теоретична и приложна подготовка в областта на 

публичните финанси. Следователно обучението в магистърска програма „Финансово 

управление в публичния сектор“ е насочено към студенти, които се стремят към придобиване 

или развитие на знания в областта на изграждането, реформирането и функционирането на 

публичния сектор в неговите национални, интеграционни и транснационални измерения 

 Магистърската програма създава и развива умения и компетенции за: Обхватът 

от учебни дисциплини, включени в учебния план на програмата, осигурява  усвояване на 

знания в областта на управлението на капиталите и ефективността на публичния сектор 

(анализ ползи-разходи), обществения избор, данъчната политика, глобалното и регионалното 

регулиране, управлението на държавния дълг и общинските бюджети както и придобиване на 

практически умения по усвояване на публичните средства – проектно финансиране. Учебното 

съдържание гарантира формиране на компетенции, ориентирани към анализ и управление на 

процеси, публични структури и персонал. 

 Професионална реализация: Магистърската програма е насочена към професионална 

подготовка на студентите за реализация в публичния сектор – министерства, държавни агенции 

и институции на европейско, национално, областно и общинско ниво, публични структури и 

държавни регулаторни органи. Обучението в МП “Финансово управление в публичния сектор“ 

осигурява успешна реализация в административните структури на публичния сектор, в 

министерствата, в Националната агенция по приходите, в Сметната палата, в Агенция 

„Митници”, в Агенцията по приватизацията, в областната и общинската администрация, в 

структурите на Европейския съюз. 



ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА: 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул: 

Управление на капиталите в публичния сектор – целта на курса е да се развият 

компетенциите на финансовия мениджър за максимализиране на акционерното богатство чрез 

рационално съчетаване на основните производствени фактори – труд и капитал. 

Анализ „ползи –разходи“ – целта на курса е подготовка на специалисти-аналитици, 

разполагащи със знания и умения да оценяват ползите и разходите от прилагането на политика 

или проект, да отчитат пазарните изкривявания, като коригират пазарните цени на 

необходимите фактори за производството. 

Бюджет и бюджетна политика – в курса се изясняват основни теоретични постановки и 

взаимовръзката между елементите на бюджетния процес в логическа последователност и 

взаимообвързаност.. 

Втори модул: 

Проектно финансиране – целта на учебния курс е придобиване на теоретически и 

практико-приложни знания в областта на финансовото управление на проекти и има за цел да 

доразвие основните насоки на финансовото мислене. 

Бюджетни решения и обществен избор – целта на учебния курс е придобиване на 

теоретически и практико-приложни знания за успешно синхронизиране на огромния комплекс от 

бюджетни решения с обществения избор и като крайна цел овладяване на изкуството за 

съставяне ефикасни публични бюджети и тяхното успешно изпълнение.  

Глобално и регионално регулиране – целта на учебния курс е придобиване на 

теоретически и практико-приложни знания относно необходимостта от глобално и регионално 

регулиране на икономическите процеси на базата на  анализи на основни макроикономически 

параметри и интерпретации на теоретичните постановки в прак-тиката.  

 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР 

Първи модул  

 Данъчна политика – целта на курса е придобиването на теоретически и практико-

приложни знания за същността, особеностите и спецификата на дейността на финансовата и 

данъчната администрация и провежданата от нея данъчна политика. 



 Магистърски семинар – въпроси, свързани с придобиване на знания и умения от 

студентите за методите на научните изследвания, за организацията на работа при 

осъществяване на научни разработки и за публичната защита на тези разработки. 

Избираем блок (избира се една от дисциплините): 

Управление на държавния дълг – целта на курса е да се развият 

компетенциите на финансовия мениджър за анализ на състоянието на дълга, 

дефицитното финансиране и тяхното  влияние върху фирмите и останалите 

данъкоплатци. 

Управление на общинските бюджети – Целта на курса е да се развият 

компетенциите на служителите в общинските администрации за анализ на общинския 

бюджет, установяване ефектите от фискалната децентрализация и администриране на 

местните данъци и такси. 

 

Втори модул 

Разработка и защита на дипломна работа 

 


