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1. АНОТАЦИЯ
Дисциплината включва три кръга въпроси на теоретично равнище и в практикоприложен аспект. Първата част разглежда на теоретично равнище същността,
икономическите и социални характеристики на публичните услуги, начина на тяхното
предлагане и баланса между пазара и държавната намеса. Втората част дава обща
характеристика на източниците и алтернативните механизми за финансиране на
публичните услуги – бюджет, фондове, иновативни подходи и т.н. Анализират се
добри практики и алтернативни решения. Третата част е насочена към теоретичните
подходи и практически аспекти на финансирането на отраслов принцип – специфики
на използването финансови механизми в социалните услуги, системите на социална
сигурност, здравния сектор, образованието и културната сфера.
2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
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ТЕМА
Част първа
Икономически и социални характеристики на публичните услуги.
Алтернативни подходи на производство и разпределение. Блага и услуги ,
резултати и ефекти.
Отраслови характеристики на публичните услуги.
Държавно регулиране и пазарни подходи. Ефекти и дефекти. Сравняване на
двете алтернативи.
Част втора
Източници и алтернативни механизми за финансиране на публичните услуги.
Бюджетни механизми. Централизирани и децентрализирани
подходи.Фискална децентрализация. Делегирани от държавата дейности.
Иновативни бюджетни подходи и механизми. Финансови инструменти на
новия мениджмънт на публичния сектор. Анализ на алтернативните подходи и
инструменти – програмно бюджетиране, фискални разходи, мениджърски
контракти и др.
Фондиране на средства за социални цели. Характеристика на
извънбюджетните сметки и фондове. Източници, законодателни решения,
администриране.
Външни източници за финансиране на социалните дейности. Международни
фондове и институции. Програмен подход и проектно финансиране. НСО и
програмното финансиране.
Пазарни подходи и източници. Структура на разходите на домакинствата.
Социалните разходите на домакинствата. Сравнителни характеристики в
международен аспект и вътрешно регионални различия.
Анализ и оценка на ефективността на алтернативните финансови механизми.
Методически подходи и аналитични техники. Социален анализ „разходи –
ползи“.
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Социално и пенсионно осигуряване. Публични и частни фондове. Теоретични
модели и практически аспекти. Международни и регионални сравнения.
Финансиране на социалните услуги. Хора в риск и профил на потребителите.
Целеви държавни разходни програми. Бенефициенти и реципиенти.
Делегирани социални услуги. Законодателни решения, институции и
администриране. Международни сравнения.
Финансиране на здравната система. Публични и частни плащания. Черен
пазар в здравеопазването. Здравно осигурителни модели. Индикатори за
здравна осигуреност – международни е регионални сравнения.
Алтернативни варианти за финансиране на образованието. Публично и частно
предлагане на образователни услуги. Държавни образователни стандарти и
субсидиране. Делегирани образователни дейности и децентрализация.
Автономност и държавно регулиране. Образователни кредити.
Финансови подходи за подпомагане на дейностите в културната сфера.
Държано финансиране и държавна подкрепа. Проектно финансиране.
Комерсиализация на културата. Култура и субкултура.

3.
САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА
За постигането на целите на учебния курс докторантът трябва да извърши планирания
обем самостоятелна работа, контролирана текущо от титуляра на курса.
На всеки обучаващ се по тази програма се възлага във връзка с темата на дисертацията:
- Да разработи актуален литературен обзор по тема от съдържанието на курса;
- Да реферира не по-малко от 5 основни/ключови литературни източници посочени в
обзора;
- Да подготви проект на научна статия в съответствие с изискванията на сп.
„Икономически и социални алтернативи“ (или друго реферирано научно издание).
МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
Крайната оценка се състои от 3 компонента, по елементите на самостоятелната
работа, както следва: (а) литературен обзор – 15%, (б) рефериране на литературни
източници – 20% и (в) проект на научна статия – 65%.
Минималната оценка за успешно приключване на обучението е „Добър (4)“.
Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити, съпоставимостта на
оценките е следната:
4.

Отличен /6/
Много добър /5/
A
B
Присъждат се 10 кредита

Добър /4/
C

Среден /3/
Слаб /2/
D
E
FX
Не се присъждат кредити

F
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РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОКТОРАНТСКАТА ЗАЕТОСТ
Общо
ИзвънВид на занятията/заетостта
аудиторна аудиторна
заетост
заетост
1. Индивидуални консултации
30
2. Литературен обзор
30
3. Рефериране на литературни източници
40
4. Проект на научна статия
150
250
Общо

5.

6.
А.
1.
2.
3.
4.
5.
Б.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Общо
30
30
40
150
250
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