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Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
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ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.

Формиране на оценката по дисциплината
Оценка на доклад/презентация
Изпит

За оценка
„Отличен“
За оценка „Много
добър“
За оценка „Добър“
За оценка „Среден“

Хорариум
30
30
60
30
60
90
150
2
3
5
% от
оценката
30%
70%

Критерии на оценяване
Задълбочено са овладени и осмислени основни и допълнителни знания и
умения, задълбочено се познават информационните източници, напълно
се разбира преподаваната материя, студентът демонстрира ясно изрозено
и аргументирано собствено мислене. Може сам да открива проблемни
ситуации и да предлага решение.
Усвоени са и са осмислени ключови понятия, демострира се правилно
разбиране на преподаваната материя, открива самостоятелно проблемни
ситуации и се демонстрират умения за решаване на сложни казуси.
Усвоени са и са осмислени ключови понятия, демонстрират се знания, които
позволяват да се решават стандартни казуси, но студентът не може да ги
приложи творчески и да открива проблемните ситуации самостоятелно.
Усвоени са ключови понятия, демонстрират се знания на елементарно ниво и
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могат да се решават прости казуси.
Анотация на учебната дисциплина:
Дисциплината осигурява необходимите познания на студентите за същността, структурата и
функциите на местната власт в България. Разглеждат се теоретични въпроси, свързани с дефиниране
на основните понятия за местна власт, местно самоуправление, децентрализация и деконцентрация,
органите на местната власт, отношенията между политиците и администраторите на местно ниво,
ролята на администрацията при формулиране на местната политика, отношенията между местната и
централната власт и др. Специално внимание се обръща на дефинирането на местните проблеми,
управлението на различни типове общини, системата на финансиране на общинските дейности и
ролята на регионалните звена в управленската система. Теоретичните аспекти се допълват от анализ
на практическото местно самоуправление в България и се правят сравнения с опита на
западноевропейските стабилни демокрации и реформиращите се страни от Централна и Източна
Европа.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
След успешното завършване на курса студентите ще придобият достатъчно теоретични и
практически познания за:
 Същността и функциите на местната власт;
 Отношенията между политиците и администраторите на местно ниво;
 Системата на финансиране на общинските дейности;
 Отношенията между местната и централната власт;
Придобитите познания и практически умения ще са достатъчни за да осигурят нормална
професионална реализация в структурите на местната администрация.
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Учебно съдържание
Тема:
Основни понятия: местна власт, местна автономия, управление и
самоуправление. Централизация и децентрализация; концентрация и
деконцентрация. Основни теории за местната власт.
Общината - основна административно-териториална единица за осъществявяне
на местното самоуправление в България. Концепции за ролята на общината.
Задачи на общинската политика
Представителни органи на местната власт. Формиране и структура. Правомощия
и отговорности. Помощни органи
Изпълнителни органи на местната власт. Кметска институция. Правомощия и
отговорности
Местна администрация - структура и функции. Законодателно-административни
отношения
Системи за разпределение на правомощията между представителната и
изпълнителната власт в локалните общности
Местни финанси. Собственост, стопанска дейност и общински бюджет
Организацията на властта на регионално ниво. Ролята на регионалните звена в
управленската система
Централно и местно управление. Взаимодействие и връзки. Баланс на интереси,
цели и ресурси. Критерии за демократичност и ефективност.
Механизми за хоризонтална интеграция в системата
за управление.
Демократичност и ефективност
Управлението на големите градове
Политика и местно управление. Политическо ръководство и отговорност.
Участието на гражданите в местното управление

Хорариум
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
4 часа
2 часа
4 часа
2 часа
2 часа
2 часа
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Основни характеристики на световните системи за местно управление
Общо лекции:

13

2 часа
30 часа

Практически упражнения
В рамките на практическите упражнения студентите представят свои разработки – проекти за
изследвания в областта на местната власт и управлението на градския живот. Целта е студентите да
приложат придобитите знания от теорията на местната власт в конкретна област на местната
политика; да се насърчи техния интерес по отношение изследването и провеждането на политиката на
местно ниво.
Изследванията трябва да имат ясно дефинирани обект, метод и цел. Да очертаят сферата на
изследване; да разгледат нормативната уредба в областта; основанията за провеждане на общинска
политика и за издаване на наредби на общинския съвет; да проследят връзките между различните нива
на управление по съответния проблем както и взаимоотношенията между органите, които приемат и
прилагат решенията и тези, които контролират и санкционират в дадената област. Разработеният
теоретичен модел да се приложи към конкретна община/ общини.
Разработките ще бъдат оценявани по следните критерии: аналитичност, конкретност, сравнителност,
изчерпателност и информативност.
Примерни теми:











Общинската политика в областта на местните данъци, такси и бюджет;
Общинската политика в областта на управлението на общинската собственост;
Общинската политика в областта на териториалното устройство;
Общинската политика в областта на образованието;
Общинската политика в областта на здравеопазването;
Общинската политика в областта на социалното подпомагане;
Общинската политика в областта на екологията;
Общинската политика в областта на културата;
Общинската политика в областта на земеделието;
Общинската политика в областта на транспорта.

Конспект за изпит
Конспектът за изпит е същият както тематичното съдържание.
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