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1. АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина има за основна цел предоставянето на фундаментални и 

специализирани познания по предметната област „Местна власт и политики“, 

необходими за обучението на докторантите по научна специалност „Организация и 

управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)». 

За постигането на целта темите, включени в учебното съдържание, са 

структурирани в две части. Първата част дава обща характеристика на системите и 

моделите на местното управление, взаимодействията и взаимоотношенията между 

териториалните равнища на държавно управление, партньорствата между местната власт 

и гражданите, структурите на гражданското общество и бизнеса. Втората част е насочена 

към теоретичните подходи и практически аспекти на стратегическото управление на 

местно ниво и формирането на общински секторни политики. 

В резултат на обучението докторантите придобиват умения за анализ и оценка на 

местните политики и процесите на тяхното управление. 

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

№ ТЕМА 

 Част първа 

1 Местно управление и местно самоуправление – възникване и развитие. Теории 

за местната власт – естествена, обществено-стопанска, държавна. 

2 Местно самоуправление и управление – същност и особености. Централизация, 

деконцентрация и децентрализация. Форми на общинско управление. 

3 Системи и модели на местно самоуправление и управление. Общи характерни 

черти и различия.  

4 Териториални равнища на държавно управление. Административно-

териториални единици – видове, компетентност и управление. 

5 Законова база на съвременното местно управление. Органи на местна власт. 

Взаимодействия между местната законодателна и изпълнителна власт.  

6 Йерархизация на правомощията между централната и местните власти. 

Взаимоотношения между централната и местните власти – баланс на интереси, 

цели, ресурси.  

7 Териториални органи на изпълнителната власт – областен управител. Контрол 

върху изпълнителната власт. Взаимодействие между областите, териториалните 

звена на централната изпълнителна власт и общините. 

8 Модели на взаимоотношения между общинския център и съставните 

административно-териториални единици. Контрол на местните власти върху 

дейността на кметствата и районите. 

9 Пряко участие на гражданите в местното самоуправление – нормативна рамка. 

Гражданско участие на местно и регионално ниво в Европа.  

10 Граждански контрол. Обществен посредник в общините. Съвременни форми на 



 3 

партньорство между местната власт и гражданите. 

11 Партньорства на местната власт със структурите на гражданското общество. 

Инструменти за осъществяване на партньорства. 

12 Местното самоуправление и частната инициатива. Партньорства между 

местната власт и бизнеса. Европейски опит и българска практика. 

13 Местни и регионални власти в европейските държави - обща и сравнителна 

характеристика. Институционална рамка и класификация на общинските 

компетенции. 

 Част втора 

14 Добро местно самоуправление – същност на концепцията „Добро управление”. 

Критерии и принципи за добро местно самоуправление. Подходи за реализация 

на доброто местно самоуправление. 

15 Стратегия за местно икономическо развитие. Създаване на стратегия за 

общинско развитие - структура и съдържание. Стратегическо управление и 

планиране в общините. 

16 Местна финансова политика – същност и съдържание. Нормативна основа. 

Бюджетна политика. Управление на дълга. 

17 Общинска инвестиционна политика - същност и елементи. Източници на 

финансиране. Институционална организация. 

18 Секторни общински политики в сферата на образованието и младите хора, 

социалните услуги, социалното сближаване и интеграция, опазването на 

околната среда. 

19 Политики за устойчиво развитие на градовете. Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие – обхват, предназначение. 

20 Общинско управление и медийна политика. Връзки с обществеността в 

общинската дейност - процес на управление. Комуникационна стратегия на 

общината. 

21 Международна сдружения, програми и дейности на местната власт. 

Международни организации и институции на местните власти. Форми на 

общинско сдружаване. 

 

 

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). 
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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 
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