
ОТЧЕТ 

за  
учебната и изследователската работа на  

катедра „Публична администрация“  
за периода м.март 2014 – м. юли 2015 

 

Част 1:  ОКС „Бакалавър“ 

1. Акредитация на п.н. „Администрация и управление“ (посещение на ЕГ на НАОА 

на 6-7.03.2014 г.). Оценка 9,83 със срок на акредитацията до 03.09.2020 год.; 

2. Актуализиран е учебният план на специалността; 

3. Напълно окомплектована е учебната документация към него; 

4. Въведена е практиката за провеждане на информационни срещи със студенти от 

специалността (м. май, 2014; м. януари, 2015; м. юни, 2015); 

5. Установени са контакти с публични институции и организации, за изграждане на 

мрежа за провеждане на стажове на студенти (17 институции, м.февруари, 

2015); 

6. Разработени са Правила за провеждане на преддипломните стажове на 

студентите от специалността (м.февруари 2015);  

7. Разработен е пакет от документи за провеждане и отчитане на преддипломните 

стажове на студентите от специалността (м.февруари 2015); 

8. Проведени стажове на студенти (м.март-м.май, 2015); 

9. Въведен нов модел на държавен изпит (2 компонента: електронен тест и есе); 

- Разработени са Правила за провеждане на държавен изпит за студентите от 

специалността; 

- Разработен е конспект за държавен изпит на с/т. „Публична администрация“, 

ОКС „Бакалавър“ – р.о. / д.о.; 

- Разработена е банка с въпроси за електронен държавен изпит; 

- Приети са примерни теми за есе за държавен изпит; 

10. Актуализирани са 13 учебни програми от учебния план на специалността и до 

30% съответно от учебното съдържание съгласно изискванията на проект 

BG051PO001-3.1.07-0053 (7 преподаватели са автори на програмите по този 

проект). 

 

Част 2:  ОКС „Магистър“ 

1. Разработени са 4 нови учебни плана (2014): 

- с/т. „Публична администрация“, р. о.; 

- с/т. „Публична администрация“, с/я „Държавна администрация“, д.о.; 

- с/т. „Публична администрация“, с/я „Здравен мениджмънт“, д.о.; 

- с/т. „Публична администрация“, с/я „Образователен мениджмънт“, д.о.; 



2. Напълно окомплектована е учебната документация към учебни планове за ОКС 

„Магистър“; 

3. Разработени са Временни правила за разработване и защита на магистърски 

тези (за 2015 г.); 

4. Разработен е пакет документи за представяне на магистърските тези (м. май 

2015);  

5. Въведен е нов модел за оценка на магистърски тези (м. юни 2015); 

6. Проведено е тържествено честване по случай 10-годишнината на с/т. „Здравен 

мениджмънт“ и е учреден Алумни-клуб (31.10.2014); 

 

Част 3:  ОНС „Доктор“ 

1. Акредитирана е докторска програма по п.н. „Администрация и управление“, н.с. 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

- Разработен е Доклад самооценка за програмна акредитация на докторска 

програма „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство  (Публична администрация)“ в п.н. 3.7. „Администрация и 

управление“ (2014); 

- Проведена е среща с ЕГ на НАОА за акредитация на докторска програма към 

катедрата  (м. февруари, 2015); 

2. Въведена е нова изпитна програма за конкурс за докторантура в УНСС по н.с. 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство“ за 

2014/2015 в п.н. 3.8. „Икономика“ (м. септември 2014); 

3. Приключили срока на обучение и придобили ОНС „Доктор“ - 5 докторанти : 

- Таня Александрова (16.05.2014) - н. р/л: доц. д-р Александър Вълков 

- Владимир Вълков  (16.12.2014) - н. р/л: доц. д-р Поля Кацамунска 

- Виолета Златкова  (25.06.2015) - н. р/л: доц. д-р Деница Горчилова 

- Ради Куртев   (08.07.2015) - н. р/л: доц. д-р Деница Горчилова 

- Ралица Велева   (08.07.2015) - н. р/л: доц. д-р Евгения Пенкова 

4. Приети за обучение 3-ма редовни докторанти 

- Лъчезар Асенов Лазаров  - н. р/л: доц. д-р Александър Вълков 

- Ясен Божидаров Цветков  - н. р/л: доц. д.н. Лучиян Милков 

- Димитър Христофоров Стоянов - н. р/л: доц. д-р Евгения Пенкова 

5. Отчислен без право на защита 1 докторант (Недялко Дафинов, м. май 2015); 

6. Проведени са 10 докторантски изпита по дисциплините: Местна власт и 

политика, Реферат по темата на дисертационния труд, Организация и 

управление извън сферата на материалното производство, Публични 

институции и политики; 

7. Обсъден е проект на дисертация тема „Хронични рани – професионално 

обучение и стандартизирани процеси като цялостен подход за повишаване на 

ефективността“ с автор Георг Вотава (Австрия). 



 

Част 3:  Н/И и издателска дейност  

1. Приключен е Н/И Проект на катедрата (тема: „Инструменти за повишаване на 

качеството на публичните услуги“ с н. р/л проф. Е. Делчева, №НИД НИ 1-7/2011); 

2. Издадена е колективна монография към проекта: Инструменти за повишаване 

на качеството на публичните услуги. н.ред. проф. Е. Делчева. ИК на УНСС, 

2014 (участници от катедрата – 6-ма хабилитирани и 3-ма нехабилитирани 

преподаватели); 

3. Участие в проект „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни 

програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в 

съответствие с изискванията на пазара на труда“ (04.2013-02.2015) 

4. Проведена е научна проява: Първа есенна академия. Публичната 

администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания 

в обучението (26-28.09.2014) с участници от Института по публична 

администрация към Министерския съвет, Фондация за реформа на местното 

самоуправление, катедра „Администрация и управление” към ВСУ „Черноризец 

Храбър”, катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт” към ЮЗУ 

"Неофит Рилски и проф. Алън Розенбаум (IUF, Miami, Президент на 

Американската асоциация по публична администрация и председател на 

Международната комисия за акредитация); 

5. Издаден е електронен дневник от проведената научна проява 

(http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_3378c_Fotodnevnik_final.pdf) 

6. Издаден е сборник: Докторантски четения. Публичната администрация в 

европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението (26-

28.09.2014). ИК на УНСС, 2014 (участници/автори от катедрата – 10 докторанти и 

2-ма пост-докторанти); 

7. Обсъдена и приета за печат студия за Научни трудове на УНСС (с автор доц. 

Лучиян Милков, д.н.); 

8. Обсъден и приет за печат учебник „Електронно правителство“ с автор гл.ас. д-р 

К. Кирилова (учебникът е издаден през м. юли 2015); 

9. Спечелен е проект за научна проява през 2015 г.: Втора Есенна академия (м. 

октомври, 2015); 

 

Част 4:  Кадрови 

1. Стартирана е процедура за академичната длъжност „главен асистент; 

2. Двама асистенти от катедрата придобиват научна степен „доктор“; 

3. Удължен е срокът на трудовия договор на доц. д.н. Лучиян Милков (2014); 

4. Избран гост-преподавател - доц. д.н. Лучиян Милков (2015); 

5. Проведена е атестация на 4-ма преподаватели от катедрата: 

доц. д-р Поля Кацамунска - оценка „мн. добър“ 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_3378c_Fotodnevnik_final.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_3378c_Fotodnevnik_final.pdf


доц. д-р Татяна Даскалова  - оценка „мн. добър“ 

ас.д-р Калин Боянов  - оценка „мн. добър“ 

ас. д-р Ралица Велева  - оценка „мн. добър“ 

 

Част 5:  Други 

1. Напълно обновен и поддържан е сайта на катедрата (администратор на сайта - 

ас. д-р Ралица Велева); 

2. Подписан Меморандум за сътрудничество между УНСС и СО (с координатор 

катедрата) м.май, 2015; 

3. Подписан Меморандум за сътрудничество с ИПА към МС и 13 ВУ, обучаващи по 

с/т. „Публична администрация“ (2014, контактно лице доц. д-р А. Вълков): 

Дейности по изпълнение на Меморандума: 

- Участие в дни на отворени врати (м. юни, 2014, м. април, 2015) 

- Участие в Научно-приложна конференция на тема „Административното 

обслужване на гражданите и бизнеса“ (6, 7 и 8 ХI.2014 г., в Благоевград, база 

Бачиново) 

- Участие на 3-ма наши студенти в конкурс за есе „Моята визия за модерната 

публична администрация“; 

4. Участие на 2-ма наши студенти в международна научна конференция 

„KNOWLEDGE – NOW BUT HOW“ (м. ноември, 2015) –  

5. На 2-ма студенти от специалността (ОКС Бакалавър) е предоставена целева 

стипендия за постигнати научни постижения (Ирина Стефанова, Теодора 

Косева); 

6. Въведена е практиката за участие на студентски представители на катедрени 

съвети (от 3-ти и 4-ти курс); 

7. Катедрата участва в Международен проект по ERASMUS+; 

8. Организирани са 2 публични лекции: 

- Н.пр. Уей Дзинхуа, посланик на Р Китай (30.4.2015, модератор доц. П. 

Кацамунска); 

- г-жа Мариела Кючукова, директор на дирекция „Правителствен протокол“ 

към МС (24.3.2015, модератор доц. д-р П. Кацамунска); 

9. Катедрени съвети (м.март, 2014 – м. юни, 2015): 

- Общо проведени 28 заседания на КС; 

- В т.ч.: обсъдени проекти на дисертации/смяна на теми на дисертации – 16 

обсъждания; 

 

Юли, 2015  

Доц. Александър Вълков 
ръководител кат. „Публична администрация“ 
Доц. Деница Горчилова 
научен секретар на кат. „Публична администрация“ 


