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АНОТАЦИЯ 
Дисциплината „финансови стратегии на европейския съюз (ес)” дава основополагащи знания и 

познания за финансовите стратегии, политики и практики на ес. Получаването и ефективното усвояване на 
парични ресурси от финансовите инструменти на евросъюза е от изключително значение за осигуряване на 
икономически и социален просперитет на българия. „финансови стратегии на ес” разширява обхвата на 
икономическите дисциплини, преподавани в бсу, които формират международния и регионален икономически 
профил на общата компетентност на студентите. 

 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 
Основна цел на дисциплината е да даде на студентите основополагащи знания и определени 

познания за финансовите стратегии и практики на ес, да формира начален афинитет за възприемане на 
политическите визии и конкретни измерения на финансовите политики на ес, запознаване с финансовите 
инструменти на евросъюза и тяхното практическо използване и стиковане с националното планиране. По-
конкретно студентите ще получат насочващи знания за:  

Философията, политическите визии и еволюция на финансовите стратегии и практики на ес  в 
условията на присъединяване и пълно членство. 

Принципите, условията, законодателната европейска база и механизмите за планиране и 
получаване на финансови средства от ес и тяхното усвояване на национално и субнационално равнище. 

Създаване и реформиране на финансовите инструменти на ес през различните индикативни 
периоди. Национално индикативно планиране и механизми за усвояване на финансови ресурси от ес. 
Принципни условия и критерии за усвояване на средства от ес чрез проекти и програми. Информационни 
ресурси за финансовите стратегии, инструменти, програми, проекти. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 
Дисциплината методологически има връзки с други специалности и икономически дисциплини по  

бакалавърските и магистърските програми на БСУ. 
 
 
СТАТУТ 

 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

МИО задължителна 6 30 30  60 30   30 
Морско право и крайбрежни 
територии 

избираема 6 30 30  60 30   30 

Авиационен мениджмънт избираема 6 30 30  60 30   30 
Кръгова икономика Избираема 6 30 30  60 30   30 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

1. ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
1.1. Изходни икономически позиции 
1.2. Финансови потребности за развитие 
1.3. Алтернативи за икономическо развитие 
1.4. Финансовата криза, ЕС и България 
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2. ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ  
2.1. Цели и принципи  
2.2. Регионална политика на ЕС 
2.3. Проблеми на кохезионната политика 
2.4. Стратегия План «Европа 2020» 
2.5. План за инвестиции за Европа (План "Юнкер") 
2.6. Кръговата икономика 
2.7  ЕС на „различни скорости”  
 
3. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА НА ЕС 
3.1. Генезис и еволюция на финансовите стратегии на евросъюза 
3.2. Финансови стратегии на ЕС през периода 2007 – 2013 г. И 2014 - 2020 г. 
3.2. Многогодишна финансова рамка 2014-2020 г. 
 
4. ИНТЕГРАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ 
4.1. Основни финансови инструменти: обща характеристика 
4.2. Структурни фондове 
4.3. Общностни инициативи 
4.4. Общностни програми 
4.5. Банкови  и кредитни институции 
 
5. ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ 
5.1. Финансова стратегия   
5.2. Финансови инструменти  
 
6. ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 
6.1. Финансова политика към трети страни 
6.2. Финансови инструменти 
 
7. ФИНАНСОВА СТРАТЕГИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА  2007- 2013 г. И 2014- 2020 г. 
7.1. Принципи на индикативното планиране  
7.2. Финансовите инструменти в Многогодишната финансова рамка 2014-2020 
 
8. ФИНАНСИРАНЕ НА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА.   
8.1. Реформиране на финансовите инструменти 
8.2. Цели, приоритети, регламенти  
8.3. Усвояване на средства от аграрните фондове  
 
9. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 
9.1. Синхронизиране на наднационално, националното и субнационално равнище през периода 2014-
20 г.  
9.2. Национални планове  
9.3. Договор за инвестиционно партньорство  
9.4. Оперативни програми  
9.5. Проблеми на регионално планиране и управление 
 
10. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ. 
10.1.Принципи на програмиране и проектиране  
10.2.Същност на процеса на мониторинг и оценка  
10.3.Индикатори за проекти, мониторинг и оценка  
10.4.Добри практики и подходи 
10.5.Информационно осигуряване на програми и проекти  
 
11. ПРОБЛЕМИ НА УСВОЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА  ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕС  
11.1. На наднационално равнище 
11.2. На национално равнище 
11.3. На субнационално равнище  

 
 
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 
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Има възможност за разработване на курсови задания, които се защитават през или в края на 
семестъра с опция и по време на изпита „очи в очи”. Интерактивен режим на комуникиране, консултации, 
решаване на тестове и дебатиране на проблеми чрез интернет, използване на мултимедийно онагледяване, 
работа с допълнителни  (извън препоръчителния списък и заложени в платформата) източници на 
информация. 

 
МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
Работата на студентите през семестъра от ДО се оценява комплексно. Оценката се получава от 

резултатите от решаване на тестове, проектни курсови задания,  активно участие в дебатиране по актуални 
теми в режим „он-лайн” и решаване на практически проектни казуси. Може да се заложи и междинен изпитен 
тест. Формирането на крайната оценка включва: оценките от междинни тестове, курсовата работа, крайния 
задължителен изпит.  
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