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10,00 : 11,30 ч. Официално откриване 
Тържество по случаи  20 години от създаването на специалност 
“Публична администрация” в УНСС 

11,30 : 12,00 ч. Поднасяне на венец пред паметника на проф. Стефан Бобчев 

26 октомври 2017 год. 
зала “Тържествена”, УНСС 

Пленарно заседание:  ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ В МЕСТНОТО  
    САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Съорганизатор:   ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

14,00 : 15,30 ч. проф. Алън Розенбаум, FIU 
Трансфер на знания в местното самоуправление  

 Павел Иванов, ИПА 
Към по-добра среда на регулиране на бизнеса на общинско ниво:  
тенденции и предизвикателства 

 Александър Михайлов, ФРМС 
Децентрализирани подходи за прилагането на политики за развитие 

 Алеко Джилджов, държавен експерт, дирекция “Модернизация на държав-
ната администрация”, МС 
Стандартизиране на общинските услуги 

 Дискусия  

Панел 1.         МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
         СТАРИ ПРОБЛЕМИ—НОВИ РЕШЕНИЯ 

16,00 : 17,30 ч. Гергана Георгиева, старши експерт, ИПА 
Рейтинг на учещите се администрации 

 Галина Мутафчийска, ръководител на CAF ресурсен център, ИПА 
Управление на качеството в местната администрация 

 проф. Мария Стефанова, СУ 
Отговорността на общините за вреди, причинени на граждани 

 Радостина Якимова, фондация “Общество и сигурност” 
Участието на гражданите в планирането на политики за сигурност  
в район “Красна поляна” 

 Даниела Сечкова, старши експерт, дирекция “Модернизация на държавна-
та администрация”, МС 
Стипендиантска програма в държавната администрация —  
нови възможности за общините 

 Анита Маринова, началник отдел “Услуги на гражданите”, община Троян 
Въвеждане на комплексно административно обслужване  
в община Троян 

 Станчо Ставрев, заместник кмет на община Тунджа 
Консолидиране на ресурсите за реализиране на  
ефективна общинска политика 

 Дискусия  
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27 октомври 2017 год. 
зала “Научни съвети”, УНСС 

Панел 1:     НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА  
      ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

09,00 : 10,45 ч. ас.д-р Диана Андреева, катедра “Медии и обществени комуникации”, УНСС 
Икономически принос на изкуствата, културните и творческите  
индустрии, културното наследство и културния туризъм: 2008-2015  

 гл.ас. д-р Ева Цветанова, Стопанска академия “Д.А. Ценов” 
Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен  
инструмент за устойчиво градско развитие (по примера на Плевен) 

 Николета Ефремова, докторант 
Устойчивост на политиките на местно ниво—проблеми и решения 

 Боян Игнатов, докторант 
Общинско здравеопазване — мисия невъзможна? 

 Светлана Съботинова, докторант 
Електронен здравен портал:  
от информационна платформа към услуги 

 Петя Павлова, докторант 
Опитът на местната власт при взаимодействието с  
неправителствения сектор (община Созопол) 

 д-р Румина Вълкова, постдокторант 
Същност и предизвикателства при комуникацията на  
неправителствените организации с държавните органи в България 

 ас. Цветелина Берберова-Вълчева, катедра “Регионално развитие”, УНСС 
Предизвикателства пред предоставяне на  
социални услуги в общините 

 гл.ас. д–р Калин Боянов 
Препоръки за повишаване мотивацията на служителите в местната 
администрация 

 Дискусия  
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Панел 2:        СТУДЕНТСКИ ЕТЮДИ ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

11,00 : 12,30 ч. Ивелина Георгиева 
Бежанска вълна: има ли засегнати общини?  

 Станислав Андонов 
Морски общини в България пред екологичен крах: да или не? 

 Татяна Тодорова 
Секторни общински политики в сферата на младите хора и социал-
ната интеграция 

 Илия Иванов 
България: три общини или малко повече? 

 Александра Казанджиева, Велислава Стоева 
Обратната връзка в местното самоуправление: ефекти и дефекти 

 Лилия Крумова, Златина Станишева 
Здравеопазването — предизвикателства за общините в България 

 Милена Янчева 
Общината и съвременните методи в предучилищното образование 

 Ангела Найденова 
Средното образование и контрастите между общините 

 Нели Костандиева, Вержиния Спасова 
Деинституционализация — препоръка или необходимост 

 Сесилия Андреева 
Нормативен поглед върху местното самоуправление 

 Дискусия  
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20 ГОДИНИ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УНСС 

Поздравления от проф. д.ик.н. 

Стати Статев, г-жа Дора Янкова,  

г-н Павел Иванов, проф. Алан 

Розенбаум и проф. д-р Симеон 

Желев  

Доц. д-р Александър Вълков 

обобщава изминатият път по 

създаването и утвърждаването на 
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20 ГОДИНИ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В УНСС 

С почетни грамоти бяха отличени 

създатели и ръководители на катедрата: 

проф. Митко Генешки, проф. Людмил 

Георгиев, проф. Христо Каракашев, проф. 

Христо Христов 
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ИНФОГРАФИКИ 
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Ден  

първи 
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Децентрализирани подходи за прилагането на политики 
за развитие 

Към по-добра среда на регулиране на бизнеса на 
общинско ниво 

Стандартизиране на общинските услуги 

Пленарно заседание: ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ И  
ДЕЙСТВИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Александър Михайлов 
Фондация за реформа в  

местното самоуправление 
amihaylov@gmail.com  

Павел Иванов 
Изпълнителен директор на  

Институт по публична администрация 
P.Ivanov@government.bg   

Алеко Джилджов 
Държавен експерт в дирекция 

“Модернизация на администрацията”, МС 
a.djildjov@government.bg  

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_02_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_02_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_01_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_01_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_03_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2.pdf
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Управление на качеството в местната администрация 

Рейтинг на учещите се администрации 

Участие на гражданите в планирането на  
политики за сигурност в район “Красна поляна” 

Ден 1: МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
СТАРИ ПРОБЛЕМИ — НОВИ РЕШЕНИЯ  

Галина Мутафчийска 
ръководител на CAF ресурсен център, ИПА 

g.mutafchiyska@ipa.government.bg 

Гергана Георгиева 
Старши експерт, ИПА 

g.georgieva@ipa.government.bg   

Радостина Якимова 
директор на фондация  
“Общество и сигурност” 

WWW.SSF-BG.EU 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_05_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_04_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_06_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_01f8f_06_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://www.ssf-bg.eu/
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Въвеждане на комплексно административно  
обслужване в община Троян 

Стипендиантска програма в държавната администрация 

Консолидиране на ресурсите за реализиране 
на ефективна общинска политика 

Ден 1: МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
СТАРИ ПРОБЛЕМИ — НОВИ РЕШЕНИЯ  

Анита Маринова 
нач.-отдел “Услуги на гражданите”, Троян 

anita@troyan.bg 

Даниела Сечкова 
Старши експерт, дирекция  

“Модернизация на администрацията”, МС 
d.setchkova@government.bg 

Станчо Ставрев 
зам.-кмет, община Тунджа 

http://www.tundzha.net/  

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55422_08_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55422_08_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55422_07_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55422_09_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55422_09_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B2.pdf
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Ден  

втори 
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Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен 
инструмент за устойчиво градско развитие(по примера на Плевен) 

Икономически принос на изкуствата, културните и творчески 
индустрии, културното наследство и културния туризъм: 2008-2015 

Опитът на местната власт при взаимодействието с 
неправителствения сектор (община Созопол) 

Ден 2, панел 1: НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

гл.ас. д-р Ева Цветанова 
Стопанска академия “Д.А. Ценов” 

e.tsvetanova@uni-svishtov.bg 

ас. д-р Диана Андреева 
катедра “Медии и обществени  

комуникации”, УНСС 
diana.p.andreeva@gmail.com 

Петя Павлова 
докторант 

reyzi@abv.bg 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_02_%D0%95%D0%B2%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_02_%D0%95%D0%B2%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_01_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_01_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_06_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_06_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Общинското здравеопазване—мисия невъзможна? 

Устойчивост на политиките на местно ниво— 
проблеми и решения 

Електронен здравен портал: от информационна 
платформа към услуги 

Ден 2, панел 1: НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Боян Игнатов 
докторант 

Boyan.ignatov@abv.bg 

Николета Ефремова 
докторант 

nikoletae@gmail.com 

Светлана Съботинова 
докторант 

sabotinovas@gmail.com 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_04_%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_03_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_03_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_05_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_54519_05_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Ден 2, панел 1: НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_2df89_09_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_2df89_07_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD %D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_2df89_08_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Морски общини в България пред екологичен крах:  
Да или Не? 

Бежанска вълна: има ли засегнати общини? 

Секторни общински политики в сферата на младите хора 
и социалната интеграция 

Ден 2, панел 2:  СТУДЕНТСКИ ЕТЮДИ ЗА 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Станислав Андонов 
“Регионално развитие” 

Ивелина Георгиева 
“Регионално развитие” 

Татяна Тодорова 
“Регионално развитие” 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_2.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_2.%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_3.%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_3.%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
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Обратната връзка в местното самоуправление:  
ефекти и дефекти  

България: три общини или малко повече? 

Здравеопазването—предизвикателство за общините в 
България 

Ден 2, панел 2:  СТУДЕНТСКИ ЕТЮДИ ЗА 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Александра Казанджиева 
Велислава Стоева 

“Публична администрация” 

Илия Иванов 
“Регионално развитие” 

Лилия Крумова 
Златина Станишева 

“Публична администрация” 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_1ef81_5..pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_1ef81_5..pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_4.%20%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_6.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_6.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
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Средното образование и контрастите между общините 

Общината и съвременните методи в предучилищното 
образование 

Деинституционализация —препоръка или необходимост? 

Ден 2, панел 2:  СТУДЕНТСКИ ЕТЮДИ ЗА 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Ангела Найденова 
“Публична администрация” 

Милена Янчева 
“Публична администрация” 

Нели Костандиева 
Вержиния Спасова 

“Публична администрация” 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55c5e_8.%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_7.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_46157_7.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_16cfc_9..pdf
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Нормативен поглед върху местното самоуправление 

Ден 2, панел 2:  СТУДЕНТСКИ ЕТЮДИ ЗА 
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Сесилия Андреева 
“Публична администрация” 

 

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_55c5e_10.%20%D0%A1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
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Катедра “Публична администрация” в 
УНСС организира Есенна академия с 
финансиране от фонд “Научно-
изследователска дейност” на УНСС. 
 
 
 Първа есенна академия  

“Публичната администрация в европейска 
перспектива: проекция на научните изслед-
вания в обучението” // септември 2014 год., 
Равда 

 Втора есенна академия 
“Административно управление в публичния 
сектор: институционална среда и капаци-
тет” // ноември 2015 год. 

 Трета есенна академия  
“Реформите в публичната администрация 
в огледалото на публичния менидж-
мънт” // октомври 2016 год. 

 
 
Представените и обсъдени разработки 
на студенти, докторанти и пост-
докторанти се публикуват след поло-
жително рецензиране и научна редак-
ция в поредицата “Докторантски че-
тения”. 

София 1700 
Студентски град  
“Христо Ботев” 

бул. “Осми декември” 
тел.: 02/ 81 95 574 

http://departments.unwe.bg/
padmin/bg 

Facebook: paunwe2 

Снимки:  

В. Тончева-Златкова 

Текст: Д. Горчилова 


