ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА
НА КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЗА ПЕРИОДА м. ЮЛИ 2017 – м. ЮЛИ 2018 г.
Част 1. Честване на 20-годишнина на специалност
„Публична администрация“ в УНСС

Дата: 26-27 октомври 2017 г.
https://www.unwe.bg/bg/news/12363/20-години-специалност-публичнаадминистрация-и-четвърта-есенна-академия-иноватив.html

Отличия: възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи
ректор на УНСС“ за постижения в учебната и научноизследователската работа и
по случай 20-годишнината от основаването на специалност „Публична
администрация“;

Поздравителни адреси:
външни партньори (катедра „Публична администрация“, Софийски
университет; катедра „Национална сигурност и публична администрация“
Югозападен университет, Фондация за реформи в местното
самоуправление, община Троян);
факултети на УНСС (т-т „Управление и администрация“, ф-т ФСФ);
катедри от УНСС (Маркетинг; Регионално развитие, Информационни
технологии и комуникации, Медии и обществени комуникации,
Международни икономически отношения и бизнес, Физическо възпитание
и спорт);

Отличия на катедрата (почетни грамоти)
проф. д-р Митко Генешки (посмъртно), създател и първи ръководител на
катедра "Публична администрация";
проф. д-р Христо Каракашев, ръководител на катедрата 2003-2007 г.;
проф. д-р Христо Христов, ръководил на катедрата 2007-2013 г.

Официални участия:
проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Симеон Желев, проф. Алън Розенбаум,
Дора Янкова (зам.-председател на Постоянната парламентарна комисия по
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление), Павел
Иванов (изпълнителен директор на Института по публична администрация),
проф. д-р Людмил Георгиев (НБУ), зам.-ректорите на университета доц. д-р
Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, декани на факултети, ръководители
на катедри от УНСС, представители на СУ „Св. Климент Охридски“,
Варненски икономически университет, Фондацията за реформа в местното
самоуправление;
1



Публикации:
20 години специалност „Публична администрация“ в УНСС (доклад; доц.
Александър Вълков; на сайта на катедрата)
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_7e2ba_Тържествен
о%20слово_final_за%20сайта.pdf
20 години специалност „Публична администрация“ в УНСС (интервю; доц.
Александър Вълков; Вестник на УНСС, №636/декември, 2017)
http://economist.unwe.bg/Newspaper/ReadNewspaper/88

-

Каталог на публикации на преподаватели от катедра „Публична
администрация" в сайта на катедрата

Част 2. ОКС „бакалавър”
1.
Разработен нов учебен план (съвместно с катедри „Управление“ и „Регионално
развитие“) – специалност „Мениджмънт и администрация“, ОКС „бакалавър“,
дистанционно обучение (катедрата води 12 учебни курса, задължителни и
избираеми)
2.
Нови учебни програми:
Дисциплина: Икономика на неправителствените организации (англ. език), за
спец. „Икономика с преподаване на английски език“; титуляр: доц. Деница
Горчилова;
3.
Информационни срещи:
a)
5 октомври 2017 г., зала 4053 – бакалаври от 3 курс, редовно обучение;
b)
28 януари 2018 г., зала 4056 – бакалаври от 4 курс, дистанционно обучение;
c)
16 май 2018 г., зала 2023 – бакалаври от 4 курс, редовно обучение.
4.
Инициатива „Отворен семестър“:
a) „Администрация без бюрокрация - дигитални решения 2018“ - Александър
Йоловски, зам.-председател на Държавната агенция „Електронно управление“
(ДАЕУ), 16 май 2018 г.
5.
Държавен изпит по спец. „Публична администрация“, редовно обучение:
a)
Сесия – 12.07.2017 г. (дипломирани: 113 студенти);
b)
Сесия – 26.09.2017 г. (дипломирани: 21 студенти);
c)
Сесия – 12.03.2018 г. (дипломирани: 3 студенти);
d)
Сесия – 11.07.2018 г. (дипломирани: 93 студенти);
6.
Държавен изпит по спец. „Публична администрация“, дистанционно обучение:
a)
Сесия – 12.07.2017 г. (дипломирани: 39 студенти);
b)
Сесия – 26.09.2017 г. (дипломирани: 4 студенти);
c)
Сесия – 12.03.2018 г. (дипломиран: 1 студент);
d)
Сесия – 11.07.2018 г. (дипломирани: 45 студенти);
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7.

8.

9.

Държавен изпит и защита на дипломна работа на специалност „Администрация и
управление с преподаване на английски език“:
Държавен изпит
a)
Сесия – 12.07.2017 г. (дипломирани: 12 студенти);
b)
Сесия – 26.09.2017 г. (дипломирани: 3 студенти);
c)
Сесия – 12.03.2018 г. (дипломирани: 3 студенти);
d)
Сесия – 10.07.2018 г. (дипломирани: 24 студенти);
Защита на дипломни работи
a)
Сесия – 12.07.2017 (защитили: 4 души);
b)
Сесия – 10.07.2018 (защитили: 3 души);
Инициатива „Младежки форум“: 27 октомври 2017 г., Председателството на
България на Съвета на ЕС. Гласът на младежите в обединена Европа. По проект
„Младежки форум“, финансиран от Столична община, Програма „Европа 2017“.
Изпълнител на проекта СНЦ „М.О.С.Т.“. Публикувани са общо 12 доклада.
Участници: 1 представител на Министерство на финансите, 1 студент от СУ и 15
студенти от УНСС (повечето доклади са в съавторство).
https://www.unwe.bg/bg/news/12390/студенти-от-унсс-обсъдиха-българскотопредседателство-на-съвета-на-ес.html
Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ на тема
„Председателството на България на Съвета на ЕС и домакинството на София“.
Форумът се изпълнява от сдружение „Карпе дием“ в партньорство с УНСС и с
финансовата подкрепа на Столичната община по програма „Европа 2018“ – април
2018 г.
Последван от изложба на тема Динамична Европа в централното фоайе на УНСС:
https://www.unwe.bg/bg/news/13798/с-изложба-динамична-европа-студентипредставиха-българското-председателство-на-с.html

Част 3. ОКС „магистър“
1.
Актуализирани учебни планове и квалификационни характеристики в редовна и
дистанционна форма: (плановете са приети с Протокол №65/19.06.2018 г.)
редовно обучение:
Спец. „Публична администрация“
Спец. „Електронно управление“
дистанционно обучение
Спец. „Публична администрация“ със специализация „Държавна
администрация“
Спец. „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт“
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

Приети/актуализирани учебни програми в учебните планове в редовна и
дистанционна форма:
редовно обучение:
Спец. „Електронно управление“ – 9 бр. (КС, п. 57/12.02.2018 г.)
Утвърдена листа от външни участници в комисии за провеждане на държавен
изпит/защита на магистърски тези (КС, 25.06.2018 г.)
Обучение на американски студенти – октомври 2017 г., тема: България в ЕС:
Българското председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2017 г.)
http://unwe.bg/bg/news/12183/обучение на американски студенти.html
Проведени магистърски защити. Защитили магистри:
редовно обучение:
Спец. „Публична администрация“ – 20 защитили;
Спец. „Електронно управление“ –
6 защитили;
дистанционно обучение:
Спец. „Публична администрация // Държавна администрация“ – 15 защитили;
Спец. „Публична администрация // Здравен мениджмънт“ –
29 защитили;
Създадени информационни брошури за предлаганите от катедрата магистърски
програми, които се използват за реклама по интернет-канали
Посещение на студенти в ДАЕУ в рамките на дисциплината „Практикум“ по
„Електронно управление“, 2 февруари 2018 г. – получени задачи за разработване на
магистърски тези.

Част 4. ОНС „доктор“
1.
Актуализиран учебен план и учебни програми (дисциплини от бл. Б):
Актуализирани 3 докторантски дисциплини от бл. Б
(Формиране и оценка на публични политики; Финансиране на публични услуги;
Местна власт и политики)
2.
Разработени вътрешни документи:
Разработен и приет стандарт за подготовка на докторски изпитни материали по
дисциплините от блок „Б“ на докторска програма по „Организация и
управление извън сферата на материалното производство (публична
администрация)“ (КС, 12.2.2018 г.)
3.
Проведени докторантски изпити:
дисциплина
Администрация и управление

Име на докторант
Светлана Съботинова
Петя Павлова
Златина Иванова
Красимира Вълчева
Боян Игнатов

дата
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
10.07.2017
05.02.2018
4

Организация и управление извън сферата на
материалното производство
Финансиране на публични услуги
Формиране и оценка на публични политики
Местна власт и политики
Управление на публични организации
Реферат по темата на дисертационния труд

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Петя Павлова
Светлана Съботинова
Красимира Вълчева
Боян Игнатов
Златина Иванова
Красимира Вълчева
Златина Иванова
Петя Павлова
Боян Игнатов
Петя Павлова
Ясен Цветков

29.01.2018
18.12.2017
19.02.2018
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
30.10.2017
25.06.2018
25.06.2018
25.06.2018

Приети нови докторанти:
Боряна Йорданова, тема: Управление на кризи в публичното здравеопазване
чрез маркетингови методи, научен р-л проф. д-р Цветка Стоенчева
Защитили докторанти:
юни 2018 г., Виолета Джукелова, "Усъвършенстване на компетентностен
модел за управление на проекти в държавната администрация", н. р-л: доц.
д-р Татяна Даскалова
Участие на двама редовни докторанти към катедрата в рекламен клип за
докторантското обучение в УНСС (Ясен Цветков, Красимира Вълчева):
https://www.youtube.com/watch?v=uMetGTnxaRA
Участие в проект: BG05M2OP001-2.009-0012 “Повишаване на изследователския
потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни
изследвания- инвестиция с много измерения“, осъществяван с финансовата
подкрепа на ОП „Наука и образования за интелигентен растеж“2014-2020 на
Университетски център за изследователски и образователни проекти
- докт. Красимира Вълчева; докт. Боян Игнатов; докт. Петя Павлова; докт. Златина
Иванова
Вътрешни защити:
Задочен докт. Георги Станев; тема: „Контрол на системата за обществени
поръчки“ (дата: 02.03.2018 г.; н.р-л: проф. Евгения Делчева; рецензенти: доц.
Олег Димов, доц. Александър Вълков; решение: няма готовност за
преминаване към процедура за публична защита);
докт. Виолета Джукелова; тема: „Усъвършенстване на компетентностен
модел за управление на проекти в държавната администрация“ (дата:
16.04.2018 г.; н.р-л: доц. Татяна Даскалова, рецензенти: проф. Поля
Кацамунска, доц. Евгения Пенкова; решение: насочване за публична защита
пред научно жури)
Публикации на докторанти:
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Име
Красимира Коцева

Петя Павлова

Ясен Цветков

Публикация
Общностни политики и регулации срещу фалшивите лекарствени
средства и медицински продукти / сп. Общество и право, бр.
3/2018 г.
Общностни политики и регулации срещу фалшивите лекарствени
средства и медицински продукти / сб. Национална научна
конференция „10 години България в ЕС- въздействие върху
развитието на публичните политики и законодателството“,
10.11.2017 г. , НБУ (на диск).
Фалшивите лекарствени средства: защо индустрия, държави и
технологии се обединяват срещу новата глобална заплаха /
Тринадесета международна научна конференция на младите
учени „Икономиката на България и ЕС в глобалния
свят“, 17.11.2017, УНСС (на диск)
Дигитализация на системите за проследяване на лекарствени
средства: международен сравнителен анализ / Седма
национална научна конференция с международно участие
„Дигиталната икономика и предизвикателствата пред
бизнеса“, 19-20.06.2018г., УНСС
Иновативни практики в местното самоуправление в сферата на
социалните услуги / сб. “Образование, наука, иновации“ от
Първа научна конференция на Академия за иновации и
развитие; 2017 г. с. 91-96;
Опитът на община Созопол при взаимодействието с
неправителствения сектор/ Докторантски четения 4.
Иновативни политики за добро местно самоуправление:
ориентири и реалности. ИК на УНСС, 2017 г. с. 155-164, ISBN:
978-619-232-049-2
Децентрализацията като принцип на държавното управление / сб.
Регионална икономика и устойчиво развитие, том 1,
Икономически университет, Варна, 17.11.2017 г., с. 380-388
Overcoming regional differences in social policy: comparative analysis
of municipalities in the Burgas region, рр. 481-488; Regionalni
razvoj I demografski tokovi zemalja jugoitocne Evrope, Nis, Jun
2018
Добри практики за повишаване на нивото на местната сигурност /
Докторантски четения 4. Иновативни политики за добро местно
самоуправление: ориентири и реалности. ИК на УНСС, 2017 г.
Роля на гражданите и местното самоуправление в променената
среда за сигурност / сб. МВР – 2030: предизвикателства пред
политиките за сигурност. Научно-приложна конференция, СФС
МВР, УНСС, 08.11.2017 г.
Подготовката за реакция при бедствия като елемент на
държавните образователни стратегии / сп. Стратегии на
образователната и научната политика, МОН, изд. Аз Буки,
година XXV, книжка 5/2017
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Ивайло Илиев

Електронното правителство и изпълнението на програми в
сферата на публичните услуги / Докторантски четения 3:
Реформите в публичната администрация в огледалото на
публичния мениджмънт, ИК на УНСС, 2017

Част 5. НИД
1.
Създадена Университетска изследователска структура:
Център за изследване на институционалната промяна към УНСС (съвместно с
катедра „Национална и регионална сигурност“) // създаден с Решение №
8/13.12.2017 г. на АС на УНСС (доц. д-р Константин Христов Пудин – директор
на ЦИИП и председател на Консултативния съвет)
https://www.unwe.bg/bg/structure/render/484
2.
Научно-изследователски проекти:
„Пазарни и непазарни алтернативи при публично финансираните услуги“ (НИД
НИ-3/2016), 2016-2018 г., участват 4 преподаватели от катедрата – доц. д-р
Евгения Пенкова (ръководител на проекта), проф. д-р Евгения Делчева, доц.д-р
Деница Горчилова, доц. д-р Александър Вълков
„Концептуален модел за академични прояви на УНСС с протоколноцеремониален характер“ НИД НИ-12/2018 (ръководител: проф. д-р Поля
Кацамунска; участници от катедрата – гл.ас. д-р Калин Боянов, докт. Петя
Павлова).
3.
Проведени научни прояви/конференции:
Годишна научна проява на катедрата: Четвърта есенна академия
„Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и
реалности“, 26-27 октомври 2017 г.
12 външни участници, 8 участници от УНСС (основно докторанти), 13 студенти.
Общо 30 доклада. Издаден „Фотодневник“
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_bb8af_%D1%84%D0%
BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%202017%20100_link.pdf
- Докторантски четения ІV / Сборник, Четвърта есенна академия „Иновативни
политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“, ИК УНСС, 28.02.2018 г.
- Научно-приложна конференция „МВР 2030: предизвикателства пред
политиките за сигурност“ (катедра „Публична администрация“, катедра
„Национална сигурност“ и фондация „Общество и сигурност“) – 8.11.2017 г.
https://www.unwe.bg/bg/news/12455/научно-приложна-конференция-на-темамвр-2030-предизвикателства-пред-политиките-з.html
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4.

5.

Участия в международни научни прояви:
Проф. д-р Поля Кацамунска участва в традиционната годишна конференция на
The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and
Eastern Europe (NISPAcee), на която УНСС е институционален член.
Международният форум, състоял се от 24 до 26 май в Iasi, Romania, беше на
тема Public Administration for Well-being and Growth и беше организиран в
партньорство с Alexandru Ioan Cuza University of Iasi
https://www.unwe.bg/bg/news/13745/преподавател-от-унсс-участва-вмеждународна-конференция-по-публична-администраци.html
Изпълнени показатели (по отчета на МОН/точки):
a. Публикации в научни списания
1 бр., 1 точка
b. Публикации с импакт фактор
2 бр., 4 точки
c. Монография
1 бр., 4 точки
d. Цитати
41 бр., 41 точки
Общо 50 т. Коефициент за МОН 2017 г. е 4,17 (през 2016 г. е бил 3,42).

Част 6. Кадрови
1.
Обявен конкурс за доцент по п.н. 3.7. „Администрация и управление“, н.сп.
„Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Електронно управление, Административно обслужване)“ //участник от катедрата
гл.ас.д-р Катя Кирилова; научно жури – 05.10.2018 г.; резултат: кандидатът е избран
за „доцент“)
http://konkursi.unwe.bg/?m=2&p=2
Част 7. Други
1.
Участия в международни акредитации:
Проф. Поля Кацамунска, м. септември 2017 г., експертна комисия за
международна акредитация на програма за професионално обучение на
служители от местната власт във Франция. The Training Program for Local
Government Administration Directors се провежда от Institut National des Etudes
Territoriales (INET), Страсбург, към Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), Париж, Франция
https://www.unwe.bg/bg/news/12040/преподавател-от-унсс-в-международнакомисия-за-акредитация-на-програма-за-профес.html
2.
Международен проект по Еразъм +:
„Подобряване на възможностите за наемане на работа и насърчаване на
социалната ангажираност чрез про боно“ (Boosting Employability and
Empowering Social Engagement through Pro Bono – BEESE) по програма
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„Еразъм+“ (2018-1-HU01-KA203-047732). Продължителност на проекта – 35
месеца. (ръководител на проекта: доц. д-р Деница Горчилова)
https://www.unwe.bg/bg/news/14261/beese.html
3.

4.

5.

Мобилност по Еразъм +:
трима преподаватели от катедрата в рамките на проект № 2018-1-BG01-KA102047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и обучителни курсове за
информационни технологии и дигитални умения в областта на
професионалното образование и обучение – Дигитално Порто“ от Програма
„Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“,
сектор „Професионално образование и обучение“. От 16.09.2018 г. до
29.09.2018 г. се проведе обучение на обучители за използване на
информационни и комуникационни технологии в град Барселос, област Порто,
Северозападна Португалия;
http://ips.bg/bg/news/14236/Дигитално Порто.html
Публична лекция:
Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия у нас: „България и Италия
по 10 показатели: изучаване на страните чрез международните класации“, 28
ноември 2017 г.
https://www.unwe.bg/bg/news/12599/публична-лекция-на-н-пр-стефано-балдипосланик-на-република-италия-в-българия-.html
Проведени Катедрени съвети: м. юли, 2017 – м. юли, 2018 г. – 15 бр.

м. ноември, 2018 г.
Доц.д-р Александър Вълков
в.и.д. ръководител катедра
„Публична администрация“

Доц.д-р Деница Горчилова
научен секретар на катедра
„Публична администрация“
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