
  

 
ПЪРВА ЕСЕННА АКАДЕМИЯ 

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКА 
ПЕРСПЕКТИВА: ПРОЕКЦИЯ НА НАУЧНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО 

 
FIRST AUTUMN ACADEMY 
PUBLIC ADMINISTRATION IN EUROPEAN 
PERSPECTIVE: PROJECTING SCIENTIFIC RESEARCH IN 
EDUCATION 

НИД на УНСС, НП-6 / 2014, УОБ Равда Ravda 

26-28 септември 2014 г. September 26-28, 2014 

ФОТОДНЕВНИК 

 



Ден 1 
26 септември, 
петък 

 

 
 

Първо заседание Резултати от колективни и индивидуални научни изследвания на членове на катедра Публична администрация, УНСС 

1. проф. д-р Евгения Делчева 

Инструменти за повишаване на качеството в публичния сектор 

2. доц. д-р Татяна Даскалова 

Управление на общинската собственост в градовете на Югоизточна Европа 

3. доц. д-р Евгения Пенкова, доц. д-р Александър Вълков 

Социално-икономически последици от прилагането на системата на делегираните бюджети в образованието 

4. доц. д-р Александър Вълков 

Забравеното лице на развитието – човешкият потенциал: България между Европа и Балканите 

5. доц. д-р Татяна Даскалова 

Регионални стратегии за учене, валидиране и образование 

Второ  заседание Работа на докторанти: изследователска аналитика и приложение в преподаването и практиката 

1. д-р Атанас Паскалев 

Вътрешно предприемачество в 78 СОУ 

2. ас. Ралица Велева 

УЦЖ като фактор за икономически растеж: клъстъри по държави 

3. докт. Виолета Джукелова 

Административен капацитет на държавната администрация за управление на проекти, съфинансирани от ЕС  

4. докт. Румина Вълкова 

Идеен проект за структура на дисертационното изследване 

5. докт. Стефан Петков 

Отражение върху мотивацията на новите модели за заплащане и оценка на служителите в държавната администрация 

6. гл. ас. д-р Даниела Кръстева 

Представяне на монография: „Управлението на човешките ресурси в българската държавна администрация – състояние и възможности за 

развитие“ 



Ден 2 
27 септември, 
събота 

 

 
 

Първо заседание Обмяна на опит и добри практики 

1. Виолета Джукелова, ИПА към МС 

Иновативни подходи в публичния мениджмънт 

2. Александър Михайлов, ФРМС 

Обучение чрез казуси: опитът на ФРМС 

3. доц. д-р Деница Горчилова 

Откриване на обучения в малки групи 

4. докт. Виолета Златкова 

Стимулиране на работата в малки групи 

 

Второ  заседание Публичната администрация в Европейска перспектива 

1. доц. д-р Деница Горчилова 

Стандарти за акредитация на програми по Публична администрация 

2. проф. Алън Розенбаум, председател на Международна комисия за акредитация 

Международни стандарти и акредитация на обучението по публична администрация – възможности за международна акредитация 

 

Трето заседание Обучение чрез иновации 

1. гл.ас. д-р Катя Кирилова 

Електронно администриране на кариерното развитие на преподавателите 

2. ас. д-р Калин Боянов 

Обсъждане на идеен проект за учебно ръководство по „Основи на публичната администрация“ 

3. ас. Ралица Велева 

Новите медии и работата със студенти 

 

 

 



Ден 3 
28 септември, 
неделя 

 
 

Обучение на обучители доц. д-р Александрина Мурджева 

Онлайн обучаваща система на УНСС 
 

 

 

 

 



 

проф. д-р Евгения Делчева 
катедра Публична администрация, УНСС 
 
Ръководител на магистърска програма „Публична администрация  
със специализация Здравен мениджмънт“ 
evgenia.delcheva@unwe.bg  
evgenia2@abv.bg 

 
  

Делчева, Е. и кол., Инструменти за 
повишаване на качеството на публичните 
услуги, Издателски комплекс – УНСС, С., 2014 

 
      Инструменти за повишаване на 

качеството.pdf 
 
 

 

 

mailto:evgenia.delcheva@unwe.bg
mailto:evgenia2@abv.bg
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_01_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_01_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf


 

 
 
 
доц. д-р Татяна Даскалова 
катедра Публична администрация, УНСС 
 
Ръководител на магистърска програма „Публична администрация“ 
tdaskalova@unwe.bg 
tansu2@abv.bg 

  

 
 
 
 
 
 
 

www.promise-project.net 
 

Управление на общинска собственост.pdf  
  

 
 

http://www.navet.government.bg/bg/ 
archive_projects_bg/resolve_bg 

 

Регионални стратегии за учене, валидиране и 
образование.pdf  

  

mailto:tdaskalova@unwe.bg
mailto:tansu2@abv.bg
http://www.promise-project.net/
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_02_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf
http://www.navet.government.bg/bg/
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_05_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5,%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_05_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5,%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf


 

доц. д-р Евгения Пенкова 
катедра Публична администрация, УНСС 
 
Ръководител на магистърска програма „Публична администрация  
със специализация Образователен мениджмънт“ 
evgenia.penkova@unwe.bg 
evgeniapenkova@abv.bg 

 
  

http://www.sbubg.info/files/Delegated_Budgets_
presentation_17-04.pdf  

 
Делегирани бюджети.pdf 

 
 

 

mailto:evgenia.penkova@unwe.bg
mailto:evgeniapenkova@abv.bg
http://www.sbubg.info/files/Delegated_Budgets_presentation_17-04.pdf
http://www.sbubg.info/files/Delegated_Budgets_presentation_17-04.pdf
http://www.sbubg.info/files/Delegated_Budgets_presentation_17-04.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_03_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf


 

доц. д-р Александър Вълков 
ръководител на катедра Публична администрация, УНСС 
 
alexander.valkov@unwe.bg 
Alexander_Valkov@yahoo.com 
 

  

      Забравеното лице на човешкото 
развитие.pdf 

 
 

 

 

  

mailto:alexander.valkov@unwe.bg
mailto:Alexander_Valkov@yahoo.com
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_04_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_04_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.pdf


Работа на докторанти: изследователска аналитика и приложение в преподаването и практиката 
 

 

 

 

 

 

 

 

д-р Атанас Паскалев 
Вътрешно предприемачество в 78 СОУ 

докт. Румина Вълкова 
Идеен проект за структура на дисертационното 
изследване 

ас. Ралица Велева 
УЦЖ като фактор за икономически растеж: клъстъри по 
държави 

 

 

 

 

 

 

докт. Стефан Петков 
Отражение върху мотивацията на новите 
модели за заплащане и оценка на служителите 
в държавната администрация 
 

докт. Виолета Джукелова 
Административен капацитет на държавната 
администрация за управление на проекти, 
съфинансирани от ЕС (натрупан опит през 
програмния период 2007/14 год.) 

гл. ас. д-р Даниела Кръстева 
Представяне на монография: „Управлението на човешките 
ресурси в българската държавна администрация – състояние 
и възможности за развитие“ 

   

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 
Виолета Джукелова 
Главен експерт 
Дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ 
Институт по публична администрация 
 
v.dzhukelova@ipa.government.bg 

  

Меморандум ИПА.pdf 
 
  

 

mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
mailto:v.dzhukelova@ipa.government.bg
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_31551_07_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%98%D0%9F%D0%90.pdf


 

 
 
Александър Михайлов 
Фондация за реформа в местното самоуправление 
 
amihaylov@gmail.com 

  

http://www.flgr.bg/ 
 

Обучение на възрастни.pdf 
 
 

 

mailto:amihaylov@gmail.com
http://www.flgr.bg/
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_31551_08_%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8.pdf


 

 
 
доц. д-р Деница Горчилова 
научен секретар на катедра Публична администрация, УНСС 
 
denitsa.gorchilova@unwe.bg 
gorchilova@yahoo.com 

  

Icebreakers.pdf 
 
  

 

mailto:denitsa.gorchilova@unwe.bg
mailto:gorchilova@yahoo.com
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_31551_09_Icebreakers.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
Виолета Тончева-Златкова 
Possible NGO 
 
vtoncheva@abv.bg 

  

   

 

 



 

 
 
доц. д-р Деница Горчилова 
научен секретар на катедра Публична администрация, УНСС 
 
denitsa.gorchilova@unwe.bg 
gorchilova@yahoo.com 

  

Международна акредитация по ПА.pdf 
 
  

 

 

 

mailto:denitsa.gorchilova@unwe.bg
mailto:gorchilova@yahoo.com
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_67125_06_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%90.pdf


 

 
проф. Алън Розенбаум 
Международен университет на Флорида, Маями 
Президент на Американската асоциация по публична администрация 
Председател на Международна комисия за акредитация  
 

rosenbau@fiu.edu   
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Алън Розенбаум.WMA 

  

 

 

mailto:rosenbau@fiu.edu


Обучение чрез иновации 

 

 

 

 

 

гл.ас. д-р Катя Кирилова 
Електронно администриране на кариерното развитие на 
преподавателите 

ас. д-р Калин Боянов 
Обсъждане на идеен проект за учебно ръководство по „Основи на 
публичната администрация“ 
 

 

 

 

 

ас. Ралица Велева 
Новите медии и работата със студенти 

доц. д-р Александрина Мурджева 
Онлайн обучаваща система на УНСС 

 

 



Връчване на сертификати за участие в майсторския клас 
 

   
доц. д-р Александра Парашкевова, 
ас. д-р Даниела Михалева, 
Варненски свободен университет 
 

доц. д-р Веселка Неделчева 
д-р Атанас Паскалев, 78 СОУ, Банкя 

доц. д-р Валентин Василев, 
Югозападен университет, Благоевград 
 

   
Александър Михайлов,  
ФРМС 

Виолета Тончева – Златкова, 
Сдружение Possible NGO 

Виолета Джукелова, 
ИПА 



   

 

 
 

 

 

 

 



До Ръководителя на Катедра „Публична администрация“, 
Факултет „Администрация и управление“, УНСС 
доц. д-р Александър Вълков 
 

Уважаеми доц. Вълков, 
Искам да поднеса още веднъж своите най-искрени комплименти за 

чудесната организация на Първата есенна академия „Публичната 
администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в 
обучението“, проведена в УОБ Равда.  

За мен беше изключително полезно участието в сесиите на отделните 
заседания, в които по безспорен начин преподавателския състав и 
докторантите на катедрата показаха своето високо научно равнище. Темите 
които бяха представени са изключително иновативни, част от сериозни научни 
изследвания и разработки и по безспорен начин са практически приложими.  

От друга страна, намереният общ език в отделните научни направления 
ме кара да вярвам, че можем да реализираме в бъдеще редица нови 
съвместни проекти и научни изследвания.  

От сърце поднасям своите поздрави на целият колектив на най-младата 
катедра „Публична администрация“ и да заявя най-отговорно, че в лицето на 
преподавателите и докторантите от катедра „Публичноправни науки и 
публичен мениджмънт“ в Правно-исторически факултет на ЮЗУ Н.Рилски имате 
професионални партньори. 

 
30.09.2014 г.  
С приятелски поздрав: 
доц. д-р Валентин Василев 
Зам.декан на Правно-исторически факултет 
Югозападен университет, Благоевград 

Здравейте, доц. Горчилова! 
 
Бих искала да ви благодаря за чудесно замисленото и организирано 
мероприятие, което считам че бе от полза за всички колеги. Лично аз съм 
впечатлена от не само от коментираните теми, но и от диалогичната и 
приятелска атмосфера и ориентацията към взаимопомощ.  
За мен бяха особено ценни презентациите, посветени на активните методи на 
обучение. Мисля, че в тази посока трябва да вървим и при поднасянето на 
части от учебното съдържание. С нетърпение ще очаквам фото-дневника.  
 
Оставам на разположение, в случай че бих могла да бъда полезна от своя 
страна! 
 
Поздрави,  
доц. д-р Александра Парашкевова 
Варненски свободен университет "Черноризец  Храбър" 
Факултет "Международна икономика и администрация" 
Катедра "Администрация и управление" 

 

 
 

 

 


