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1. АНОТАЦИЯ 

Курсът има за цел да предостави познания в областта на управлението на 

публичните организации, следвайки функционалния подход в мениджмънта. Съобразно 

него са включени теми в следните области: стратегическо управление на публичните 

организации, финансово управление, управление на човешките ресурси и човешкия 

капитал, управление на качеството и др. Представени са и ключови теми, свързани с 

подобряването на управлението на публичните организации в контекста на процесите на 

административна реформа.  

След преминаване на курса, докторантите ще имат задълбочено разбиране за 

природата и механизмите на управление на публичните организации и ще могат да 

изследват проблемни области от функционирането на организациите в публичния сектор. 

Съобразно стандартите на обучение програмата предвижда значителна по обем и  

тематично фокусирана самостоятелна работа. 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

№ ТЕМА 

1 Видове публични организации 

Регистрационен и разрешителен режим на тяхното създаване. Статут и 

собственост на организациите. Държавни и общински фирми и бюджетни 

предприятия в здравеопазването, образованието, общинската и държавната 

администрация. Нестопански организации. 

2 Производствена система на публичните организации  

Производствени фактори – човешки, материални, нематериални, финансови, 

природни и др. Подходи за дефиниране на продукта – междинен и резултативен  

подход. Особености на производството. 

3 Стратегическо управление на публичните организации 

Стратегическото управление като процес на адаптация. Съвременни тенденции в 

стратегическото управление. Процес и основни задачи на стратегическото 

управление в организациите.  

4 Методи за стратегически анализ  

Стратегически анализ на външната и вътрешната среда: SWOT-анализ, 

конкурентоспособност и устойчивост на организацията. Стратегически анализ в 

условията на диверсификация: понятие, видове стратегии за диверсификация, 

матрични методи за анализ и оценка на привлекателността на отраслите и 

конкурентоспособността.  

5 Разработване на стратегии и стратегически план  

Видове стратегии. Въвеждане на система за стратегическо управление и планиране 

в публичните организации: структури, системи, хора, култура. 

Основни инструменти: политика, стратегия, план. Ключови елементи на 

стратегическия план: мисия, визия, цели. 

Изработване, приемане и осъществяване на плана. Мониторинг, оценка на 

изпълнението на стратегическия план. 
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6 Реализация на стратегиите 

Управление на реализацията на стратегиите. Балансирана система от показатели: 

необходимост, общ модел, елементи, характеристика. Бариери при въвеждане на 

балансираната система от показатели. 

7 Проектно управление в публичните организации 

Същност, функции и типове проектно управление. Разработване на проекти. 

Логически модел на проект.  

8 Оценка и финансиране на проекти  

Видове оценки. Етапи и методи на оценяване на проекти. Източници на 

финансиране на проекти -  собствени източници и привлечени средства. 

Финансови инструменти на ЕС. 

9 Управление на проекти 

Организационна структура на проекти. Процес на управление на проект. 

Управление на обхвата, времето, разходите и екипа. Управление на риска. 

Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението. 

10 Финансово управление на публичните организации  

Ключови характеристики. Начини за финансиране. Системи на заплащане в 

здравни, образователни и административни организации. 

11 Управление на приходите и разходите 

Видове приходи. Управление на приходите. Видове разходи. Стратегии за 

управление. 

12 Управление на финансовия резултат 

Понятия за финансов резултат. Стратегии за управление на финансовия резултат 

13 Финансов анализ на публичните организации 

Източници на информация. Показатели за финансов анализ. 

14 Човешките ресурси и човешкия капитал в публичните организации 

Концептуална рамка и обхват. Видове правоотношения. Систематизация на 

длъжностите. Учещата организация - същностни характеристики. Процес на 

развитие и усъвършенстване на компетенциите - индивидуална и организационна 

перспектива. 

15 Управление на човешките ресурси в публичните организации  

Компетентностен профил и проектиране на длъжностите. Планиране на персонала. 

Процедури за подбор и назначаване. Управление на работното време. Обучение на 

човешките ресурси.  Кариерни пътеки в публичните организации и институции. 

Съвременни тенденции в кариерното развитие. 

16 Мотивация на човешките ресурси 

Понятие за мотивация и мотивационни вериги. Индивидуална, групова и 

функционална (институционална) мотивация. Системи за мотивация. 

Мотивационни конфликти. Управление на трудовото възнаграждение. Оценка 

и стимулиране на административно-управленския персонал и служителите. 

17 Концепции и системи за управление на качеството   

Същност и подходи за управлението на качеството. Школи и концепции за 

качеството, приложими в публичния сектор. Тотално управление на качеството. 



 4 

Оценка на качеството на публичните услуги. Конкурентоспособност и качество на 

публичните услуги. 

Характеристика на системата за управление на качеството. Разработване и 

внедряване на СУК. Оценяване на СУК. 

18 Стандартизация и управление на качеството 

Същност, принципи и типове стандарти. Разработване и внедряване на 

стандартите. Стандарти в различни видове публични услуги. Международни 

стандарти за системи за управление на качеството от серията ISO 9000 

19 Инструменти за управление на качеството 

Инструменти за контрол на качеството: специфични инструменти, статистически 

методи, качествени  методи. Същност, структура и роля на инструмента CAF. 

Процес на прилагане. Възможности за прилагане. Модел на съвършенство. 

Граждански харти. 

20 Контрол на качеството 

Същност, роля и значение на контрола при управление на  качеството на 

публичните услуги. Видове контрол и контролни органи. Акредитацията като 

метод за външно оценяване и контрол. 

21 Актуални проблеми на управление на качеството в публичните организации: 

секторен подход  

Нормативна уредба за управление на качеството в образованието, 

здравеопазването, централната и местната администрация и др. Специфични 

практики. Основни проблеми и възможни решения 

22 Проектиране на публичните организации 

Организационни структури на управление. Функционален анализ на публичните 

организации: същност, цели, резултати, етапи, методи на провеждане. 

Административен капацитет на публичните организации. 

23 Организация на управлението на публичните организации 

Управленски структури и функции при различни видове организации. 

Управленски органи на различните организации. 

24 Управленски контрол в публичните организации 

Системи за управленски контрол. Измерване и анализ на резултатите. Оценка на 

риска. Административни органи за контрол в публичния сектор. Вътрешен и 

външен контрол. Одит на изпълнението: етапи на одитния процес, критерии и 

показатели, методология на одита. 

25 Стратегическо лидерство и управление на промяната 

Лидерство и екипност. Елити, лидери, мениджъри. Стилове и поведение на 

мениджърите на публичните организации.  

Управление на организационната промяна: фактори и процеси. 

26 Ефективност на управлението на публичните организации 

Управление по резултати в публичния сектор: възможности, ограничения, 

противоречия. Програмно управление и ориентирано към резултати бюджетиране.  

Системи за управление на изпълнението. Дефиниране на ключови показатели за 

измерване на изпълнението. 
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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). 

 

4. 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: 
  Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

A B C D E FX F 

Присъждат се 10 кредита Не се присъждат кредити 

 

 

5. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОКТОРАНТСКАТА ЗАЕТОСТ 

Вид на занятията/заетостта 

Общо 

аудиторна 

заетост 

Извън-

аудиторна 

заетост 

Общо 

1. Индивидуални консултации  30 30 

2. Литературен обзор  30 30 

3. Рефериране на литературни източници  40 40 

4. Проект на научна статия  150 150 

Общо  250 250 

 

6. ЛИТЕРАТУРА 

А.  ОСНОВНА 

1. Атанасова, М., Обучение и развитие на човешките ресурси - теория и практика, 

Авангард, 2015, София 

2. Даскалова, Т., Хр. Христов, Управление на инфраструктурни проекти, УНСС, УИ 

„Стопанство“, С., 2013 

3. Делчева Е. и кол., Инструменти за повишаване на качеството на публичните 

услуги, Стопанство, София, 2014 

4. Казанджиева, М., Управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове, Том 2, ИК «Труд и право», С., 2016 

5. Манлиев, Г., Новият мениджмънт в публичния сектор, ИК на УНСС, С., 2017 

6. Михалева Св., Инструменти за управление на качеството на административната 

дейност, УИ на ВСУ,”Ч.Храбър”, В., 2007 



 6 

7. Free Project Management eBooks: Real Life Scrum, The Scrum Primer, Agile 

Transition and Tools, http://www.onlineprogrammingbooks.com/project-management/ 

 

Б.  ДОПЪЛНИТЕЛНА 

1. Аврамов, Й., Ал. Банев, Прилагане на финансов инженеринг при публично-

частните проекти, Институт по публична администрация, С, 2016 

2. Дракър, П. Управление на организациите с идеална цел - принципи и практика. 

С.: Фондация “София”, СБФС, 1997  

3. Вълков, А. Стратегическо управление на лечебните заведения. Клиентската 

перспектива във фокуса на здравните мениджъри. С.: „Авангард Прима“, 2010  

4. Каплан, Р., Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. Как да 

превърнем стратегията в действие. С.: ИК Класика и стил”, 2005 

5. Ръководство за система от знания за управление на проекти, Издателство 

„Класика и стил“, С., 2011 

6. Коен, Ст., У. Еймике. Новият ефективен мениджър в държавния сектор. Как да 

постигнем успех в един променящ се сектор. С.: ЛиК, 2000 

7. Портър, М. Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти. 

С.: ИК “Класика и стил”, 2010 

8. Публичен стратегически мениджмънт. МС на Р България и Национална школа по 

администрация, Франция, С., 2009 

9. Ръководство за бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС, Служба за публикации на 

Европейския съюз, Люксембург, 2014 

10. Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт или как популизъм и корупция 

провалят реформите и подриват доверието към политическата демокрация. С.: ИК 

„Класика и стил“, 2007 

11. Ставрев, Св., А. Вълков. Основи на управлението на публичния сектор. Въведени, 

схеми, въпроси, текстове. С.: „Парадигма“, 2008 

12. Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. С.: Военно издателство, 

2008 

13. Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice, 12-th ed., 

Kogan Page, London, 2014 

14. Joyce, P. Strategic Management for Public Services. Open Univ. Press, 2015  

15. Managing change in the public services. Ed. by M. Wallace, M. Fertig, E. Schneller.  

Blackwell Publishing Ltd, 2016 

16. Mathis, R., Jackson, J., Valentine, S., Human Resource Management 14th Edition, 2014 

17. Public Sector Leadership. International Challenges and Perspectives. Ed. By J. Raffel, P. 

Leisink, A. Middlebrooks, Edward Elgar, 2009 

18. Wynen J., Quality management and its Role in improving Service Quality in Public 

sector, 2016, www.tandfonline.com 

 

Публикации на Институт по публична администрация (ИПА): 

http://www.ipa.government.bg/bg/publikacii_na_ipa 

http://www.tandfonline.com/
http://www.ipa.government.bg/bg/publikacii_na_ipa
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1. Подобряване управлението на публичните организации чрез модела КАФ 

2. Системи за управление на качеството в държавната администрация 

3. Ефективност на новата система на заплащане на труда и оценка на изпълнението 

4. Отворени данни и прозрачно управление 

5. Административно обслужване на населението в България 

6. Методика за предварителна оценка на въздействието на нормативни актове и 

програми 

7. Европейски практики в доброто управление и административната дейност 

8. Споделени добри практики 
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