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Фокус на магистърската програма

Повишаване на управленските компетентности на ръководителите на
всички нива в местните органи за самоуправление, местната
администрация и фирмите с публична собственост
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) /
Innovative Strategy for Smart Specialization (ISSS/IS3)

Подготовка на кадри за местните структури, отговорни за изготвянето и
изпълнението на интегрирани териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране за периода 2021-2027 г. и на плановете за
интегрирано развитие на общините



Потребност от магистърската програма

Заявен потребителски интерес от общини в ЮЦР / област Хасково и област
Кърджали/

Предстоящо споразумение с Националното сдружение на общините
264 общини със съответните управленски длъжности и функции
Мандатна смяна на общински ръководства и общински съвети и
перманентна нужда от повишаване на управленските компетенции и
административен капацитет



Референции

„Магистърската програма по „Местно самоуправление“ е много навременно
решение за повишаване на управленските умения на кметовете, общинските
съветници и директорите на общински фирми. Много е полезен този мениджърски
поглед към публичните институции, който може да помогне за подобряване на
местното управление.“

Д-р Хасан Азис, кмет на Кърджали

„ Един от големите проблеми на управлението в публичния сектор е изравняването
му с „администрация“. Категорично има нужда от управленски подход, та даже и от
класически мениджмънт. Ще подкрепим развитието на магистърската програма и с
популяризиране, и с участие като хора от практиката, и със студенти.“

Делян Делчев, общински съветник в Хасково, председател на комисията по „Общинска 
собственост“, собственик на фирма „Делена“



Международна съпоставимост

MASTER OF SCIENCE IN LOCAL GOVERNANCE STUDIES 

https://ww5.msu.ac.zw/home/faculties/social-sciences/local-governance-studies/master-of-science-in-local-governance-studies-mlgs/

Master of Arts – Local Government Management

https://www.ipa.ie/local-government/master-of-arts-%E2%80%93-local-government-management.2543.html
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Основни цели на магистърската програма

Обучение в модерни концепции, принципи и международни стандарти за организация и
управление на структурите и органите на местно самоуправление

Осигуряване на специфични знания и умения на ръководителите от различни нива да
провеждат целенасочен анализ и управленска диагностика на проблемни ситуации и да
идентифицират възможностите за развитие на местните ресурси и общности

Подпомагане на мениджмънта и вземащите решения / ръководен състав на общините,
ръководители на общински фирми, общински съветници, експерти, обществени
съветници, членове на НПО/ при внедряването на съвременни управленски модели и
технологии, при ефективното управление на ресурсите, както и при разработването и
успешната реализация на гъвкави и интегрирани стратегии за местно и регионално
развитие



Учебно съдържание

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Теория и практика на управлението
Проф. д-р Н. Миронова

Децентрализация и местно самоуправление
Доц. д-р Г. Николов

Публичен мениджмънт и политики
Доц. д-р А. Вълков

Антикризисно управление на общините и регионите
Доц. д-р  М. Кузманова

Стратегическо управление на човешките ресурси
Проф. д-р  Цв. Стоянова

Административна реформа
Доц. д-р Т. Даскалова

Управление на европейски програми и проекти
Проф. д-р М. Александрова

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Етични и правни аспекти в управлението на общините 
Доц. д-р Ф. Стоянов
Управление на многообразието в смесените райони
Доц. д-р Т. Кичева
Гражданско участие в местното самоуправление
Доц. д-р Д. Горчилова

Управление на публично финансираните услуги
Доц. д-р Е. Пенкова
Развитие на интелигентни градове
Гл. ас. д-р  Г. Цолов
Интегрирано развитие на регионите
Доц. д-р Г. Николов

Управление на общинската собственост
Доц. Д-р Е. Василева



Придобити управленски компетентности

Специфични знания и умения за провеждане на самостоятелни анализи, управленска
диагностика и проектиране на структури и функции в местните органи на управление

Специфични знания и умения в областта на ефективното планиране и разходване на
финансови и организационни ресурси, в т.ч. за превръщането на човешкия капитал в
управленски приоритет, насочен към създаване и разгръщане на местния потенциал

Специфични знания и умения за подпомагане на внедряването и функционирането на
модерни информационни и комуникационни системи, за комуникация и подобряване на
взаимоотношенията с всички заинтересовани страни

Специфични знания и умения за разработване и управление на програми и проекти за
повишаване на иновативния потенциал и конкурентноспособността на общините



Професионална реализация на завършилите

oлица на ръководни длъжности в местната администрация
oлица на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
oлица на експертни длъжности със спомагателни функции
oобщински съветници
oчленове на областните съвети за развитие
oбраншови, експертни и професионални организации
oобщински бизнес организации от индустрията, услугите и финансовия сектор
oлокални НПО
oизследователския сектор: научни и образователни организации
oспециализирани български и международни консултантски организации


