
 Конституционните основи на държавната власт
 Публични финанси и данъчно облагане
 Управление на собствеността в публичната сфера
 Планиране на развитие на устройство на територията

 Управление на ИТ услуги
 Икономическа политика
 Управление на обществени поръчки и публично-частни партньорства
Правни основи на устойчивите финанси

 Проектно финансиране и анализ разходи-ползи
 Управление на публични предприятия
 Управление на природните ресурси
Инфраструктурни услуги и регулиране

 Бизнес интегритет
Топ инструменти за управление на публичните ресурси
Право на интелектуалната собственост и защита на личните данни
Управление на средствата от ЕС за фондове в режим на споделено управление чрез
финансови инструменти

Организационна промяна и развитие
 Бизнес планиране и контрол

Задължителни дисциплини първи семестър:

Задължителни дисциплини втори семестър

Избираеми дисциплини първи семестър:

Избираеми дисциплини втори семестър:

Факултативни дисциплини

Стопански факултет
 Софийски университет 
„Св.Климент Охридски“

Катедра "Икономика и управление по
отрасли"

Специалност: Икономика и финанси
Професионално направление: 3.8 Икономика
Магистърска програма: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ
РЕСУРСИ (ИУПР)
Форма на обучение: задочно
Продължителност на обучението (брой семестри): 2 (два)
За икономисти и неикономисти
Програмата е на български език

Условия за кандидатстване: 
Прием на икономисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално
направление 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в програмата
кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване. Балът се
образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна
работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър.
Прием на неикономисти: Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално
направление различно от 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. За прием в
програмата кандидатите се явяват на проверка на мотивацията им на устно събеседване.
Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на
дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва в зимен семестър. 

Насоченост, образователни цели
Целта на магистърската програма е да подготви висококвалифицирани специалисти в
областта на икономиката и управлението на публичните ресурси, като даде знания и изгради
умения за анализиране на икономическите, правните и институционалните основи на
функционирането на системата на публичните средства на Европейския съюз и Република
България. Магистърската програма е насочена към подготовката на служители в публичната
администрация, бизнеса, публичните предприятия и неправителствените организации.
Уменията за работа с публични средства и ресурси са необходими на представители на всички
заинтересовани страни в икономическата и финансовата система предвид въздействието им
върху европейската и националната икономика. Ето защо, познаването на процесите,
свързани с финансовия мениджмънт на публичните средства, е конкурентно предимство на
пазара на труда.

Студентите неикономисти задължително избират четири общоикономически и финансови
подготвителни дисциплини – микроикономика, макроикономика, финанси и икономически
аспекти на правото. Целта е да се гарантира минимална базисна подготовка и знания по
фундаментални икономически и управленски дисциплини, които да подпомогнат успешното
усвояване на специализираната материя в областта на икономиката и управлението на
публичните ресурси. В рамките на програмата се провежда и "Академия за устойчиви
инвестиции и финанси", съвместно с "Българска банка за развитие"ЕАД: https://bit.ly/3KFVmTc

Студентски въпроси и отговори от инспекторите: facebook.com/feba.masters



Проф. д.с.н. Цветан Давидков
Проф. д.ик.н. Желю Владимиров
Проф. д-р Теодор Седларски
Проф. д-р Йордан Ботев
Проф. д-р Мария Видолова
Доц. д.ик.н. Антон Герунов
Доц. д-р Атанас Георгиев
Доц. д-р Димитър Златинов
Доц. д-р Марселен Йовоган
Доц. д-р Савина Михайлова -Големинова
Доц. д-р Илияна Анкова
Доц. д-р Милен Велушев
Доц. д-р Теодор Атанасов
Гл. ас. д-р Божидар Недев
Гл. ас. д-р Вихър Георгиев
Гл.ас. д-р Орлин Колев
Гл. ас. д-р Стоян Шаламанов
Гл.ас.д-р Симона Велева
Ас. Ирена Младенова
Ас. Мария Трифонова
Д-р Розалина Козлева - Управител на "Инфрапроект Консулт" ЕООД
Димитър Елков - CIA, CRISC
Калин Славов - Изпълнителен директор на Асоциация "Прозрачност
без граници"
София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“,
"Българска банка за развитие"ЕАД
Ива Петкова, Директор дирекция „Фонд за устойчиво градско развитие“
Мирослава Георгиева-съдия във Върховния административен съд,
седмо отделение

Професионални компетенции 
След завършване на програмата студентите трябва да притежават:
• Задълбочени познания за икономиката и управлението на публичните средства
и ресурси  и
• Знания и умения за работа в реална среда с публични средства, като:
   В теоретико-приложен аспект:
• Да разбират основните принципи и техники на икономическия, финансовия и
правния анализ на публичния сектор;
• Да познават основните насоки за прилагане на икономически политики,
механизмите на тяхното въздействие и на тази основа да умеят да оценяват
финансово-икономическите последици върху стабилността на публичния сектор;
• Да владеят приложни методи за анализ на системата на публичните финанси и
условията на икономическата и финансовата среда;
• Да познават правните аспекти на икономическата и финансовата дейност,
свързани с управлението на публични ресурси, и да съобразяват своите
решения с тях;
• Да познават методите, подходите и инструментите за оценка и управление на
риска, присъщ за публичния сектор.
   В практико-приложен аспект: 
• Да използват знанията в областта на управлението на публичните средства за
решаване на конкретни казуси в практиката;
• Да дефинират проблеми и да препоръчват оптимални управленски решения за
тях в сферата на държавното управление и публичния сектор;
• Да подготвят и управляват успешно проекти, финансирани с национални
публични средства, и по фондове и програми на Европейския съюз;
• Да подготвят и управляват успешно обществени поръчки и публично-частни
партньорства;
• Да умеят да използват разнообразни източници на информация, да я
обработват, анализират, обобщават и представят.

Професионална реализация
Завършилите магистърската програма могат да се реализират като експерти,
анализатори и ръководители в широк набор от институции в частния, публичния
и неправителствения сектор:
• Ръководители на проекти в публичния и частния сектор;
• Служители и ръководители в публичната администрация; 
• Експерти и консултанти в неправителствени организации; 
• Консултанти в търговски дружества и представители на свободни професии;
• Изследователи и преподаватели във висшите учебни заведения.

Преподавателският екип се състои от специалисти,
комбиниращи академичен и практически опит в сферата на
частния бизнес и публичния сектор:

Ръководител на магистърската програма ИУПР:
Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова
e-mail: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg
mob.phone: +359 888 859229
Линк към програмата: https://bit.ly/3qV3OGr


