
 

ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА  
НА КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
ЗА ПЕРИОДА м. ЮЛИ 2016 – м. ЮЛИ 2017 г. 

 

 

 

Част 1:  ОКС „Бакалавър“ 

1. Актуализация на учебни планове на специалност „Публична администрация“, ОКС 

„бакалавър“, редовно и дистанционно обучение, 4 години (м.септември – 

октомври 2016 г.; м.май – юни 2017 г.); 

2. Обновяване на учебните програми в специалност: 

- „Публична администрация“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно 

обучение, 4 г.; 

- „Администрация и управление с преподаване на английски език“. 

3. Проведени информационни срещи със студенти от специалността (м. септември 

2016 г.; м. май 2017 г.; м. юни 2017 г.); 

4. Инициатива „Отворен семестър“ (за ОКС бакалавър и магистър): 

- 23.11.2016 г. – Добрите практики в управлението на транспортната 

инфраструктура на СО / лектор: Евгени Крусев, зам.-кмет по транспорта на СО 

(съвместно с НИЦ за добри управленски практики) 

- 30.03.2017 г. – Стратегическо управление на НСО и изграждане на 

високоефективни екипи / лектор: Слава Кръстева, Фондация „За нашите деца“ 

- 09.05.2017 г. – Здравна политика и здравен мениджмънт – 

предизвикателства на реформата / лектор: проф. Петко Салчев, д.м. НЦОЗА   

5. Проведени стажове на студенти (м. март – м. май 2017 г.). 

 

 

Част 2:  ОКС „Магистър“ 

1. Учебен план и квалификационна характеристика за нова магистърска програма 

„Електронно управление“, редовно обучение, 1 г.  - съвместно с катедра 

„Информационни технологии и комуникации“ и с подкрепата на Държавна 

агенция „Електронно управление“ (м. април 2017 г.); 

2. Публикуване в електронната система на УНСС на учебните планове в ОКС 

„магистър“; 

3. Обучение на студенти от ОКС „магистър“ и докторанти от Florida International 

University, Miami (24-28.10.2017 г.);  

4. Обсъдени на КС и утвърдени теми на магистърски тези в редовно обучение (м. 

май 2017 г.); 

5. Закриване на магистратури: 

- Сп. „Публична администрация“ , редовно обучение, 1,5 г. и 2 г.; 

- Сп. „Публична администрация“ със специализация „Образователен 

мениджмънт“, дистанционно обучение, 1,5  г.; 
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- Сп. „Публична администрация“ , дистанционна форма на обучение, 2 г.; 

- Сп. „Публична администрация“ след професионален бакалавър,  дистанционно  

обучение, 2 г. 

 

 

Част 3: ОНС „Доктор“ 

1. Актуализиран учебен план на докторска програма „Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (публична администрация)“ в п.н. 

3.7 Администрация и управление; 

2. Обновена изпитна програма за провеждане на конкурсен изпит по н. сп. 

„Организация и управление извън сферата на материалното производство 

(публична администрация)“ в п.н. 3.7 Администрация и управление за 2016/17 г.; 

3. Приета учебна програма по дисциплината „Администрация и управление“; 
4. Проведени докторантски изпити:  

- „Финансиране на публични услуги“ 

-  „Администрация и управление“ 

- „Реферат по темата на дисертационното изследване“ 

- “Местна власт и политики“ 

- „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ 

-  „Управление на публичните организации“ 

5. Приети за обучение 5-ма редовни докторанти (м. април 2017 г.): 

- Светлана Съботинова  - н. р/л: проф. Евгения Делчева; 

- Боян Игнатов   - н. р/л: проф. Евгения Делчева; 

- Златина Иванова   - н. р/л: доц. Евгения Пенкова; 

- Петя Павлова   - н. р/л: проф. Поля Кацамунска; 

- Красимира Вълчева  - н. р/л: доц. Александър Вълков; 

 

 

Част 3:  Научноизследователска и издателска дейност  

1. Участие на екип от катедрата в проект „Анализ на макроикономическото и 

финансово състояние на България през 2014 г. и 2015 г.“ с н. р-л проф. д.ик.н. 

Стати Статев, №НИД НИ 1-26/2014 г. / последен етап; 

2. Приключен първи етап на проект „Пазарни и непазарни алтернативи при 

публично финансираните услуги“ с н. р-л доц.д-р Евгения Пенкова, №НИД НИ 

3/2016 г.; 

3. Проведена научна проява „Трета есенна академия. Реформите в публичната 

администрация в огледалото на публичния мениджмънт“ (26-27.10.2016 г.) с 

участници от Институт по публична администрация към МС, Фондация за 

реформа на местното самоуправление, дирекция „Модернизация на 

администрацията“ при МС, катедри по публична администрация от страната и 

проф. Алън Розенбаум (FIU, Miami); 
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4. Под печат е сборник: Докторантски четения 3. Реформите в публичната 

администрация в огледалото на публичния мениджмънт. ИК на УНСС, 2017 

(автори – 5-ма докторанти от катедрата, 2-ма външни докторанти, 1 пост-

докторант, 2-ма студенти магистри); 

5. Подготвен е сборник с учебни материали от Трета есенна академия: Компендиум 

по публичен мениджмънт. (4-ма хабилитирани и 5-ма нехабилитирани 

преподаватели); 

6. Спечелен проект за научна проява „Четвърта есенна академия. Иновативни 

политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“, н. р-л 

доц. д-р Татяна Даскалова, №НИД НП 16/2017 г.; 

7. Отчетени показатели по НИД за 2016 г. 

- Коефициент на катедра „Публична администрация“ – 3,42 (6-ти резултат в 

УНСС); 

- Научни публикации в научни списания в световни вторични литературни 

източници – 7 бр.; 

- Научни публикации в издания с импакт фактор (Web of Science и Scopus) – 1 

бр.; 

- Монографии – 2бр.; 

- Цитати на научни публикации за 2014 - 2016 г. в Web of Science и Sсopus – 24 

бр. (в т.ч. 9 бр. за 2016 г.); 

- Учебници, учебни помагала и други публикации – 18 бр. 

 

 

Част 4:  Кадрови 

1. Придобито научно звание „главен асистент“ – гл.ас. д-р Ралица Велева (м. 

декември 2016 г.); 

2. Придобита академична длъжност „професор“ по п.н. 3.7. „Администрация и 

управление“, н.с. „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Основи на публичната администрация, Сравнителна публична 

администрация)“ – проф. Поля Кацамунска (м. май 2017 г.); 

3. Приета програма за кадрово развитие на катедрата в средносрочен план (м. юни 

2017 г.). 

 

 

Част 5:  Други 

1. Участия в комисии за международна акредитация (доц. д-р Поля Кацамунска):  

- Април 2017 г., Международна акредитация на магистърски програми по 

Публична администрация и по Публични политики на Американския 

университет в Кайро (Египет); 

- Юни 2017 г., Международна акредитация на магистърска програма по 

Публична администрация на ISCTE (Лисабон, Португалия). 
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2. Поддържане на актуална информация на сайта на катедрата (администратор на 

сайта – гл.ас. д-р Ралица Велева); 

3. Разработена нова интернет страница на катедрата (м. юли 2017 г.); 

4. Поддържане на страницата на катедрата във Facebook (администратор на 

страницата - доц.д-р Деница Горчилова); 

5. Подписан Меморандум за сътрудничество между ДАЕУ и УНСС с изпълнител 

катедра „Публична администрация“ (м. април 2017 г., контактно лице доц. д-р А. 

Вълков и доц. д-р Д. Горчилова); 

6. Организирана публична лекция на н.пр. Манал Ел Шинауи, Посланик на Р Египет 

// Egypt – Bulgaria: Perspectives on Egypt’s  Foreign Relations (04.4.2017 г.); 

7. Катедрени съвети (м. септември 2016 г. – м. юли 2017 г.) - 11 заседания. 

 

 

Приложения: 

1. Справка за НИД на катедрата през 2016 г. 

2. Обобщен отчет за изпълнената аудиторна и извънаудиторна заетост на 

преподавателите на ОТД за учебната 2016/17 г. 

 

 

м. юли 2017 г. 

 

Доц.д-р Александър Вълков  
ръководител катедра  

„Публична администрация“ 

Доц.д-р Деница Горчилова 
научен секретар на катедра  

„Публична администрация“ 

 

 


