
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Граждански контрол върху държавните органи
2. Код на курса: POL
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Контролът е много важен фактор в

процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за
практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на
научното равнище на държавното управление с издигането на равнището на
информираното участие на населението в това управление.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: у студентите трябва да са налични знания от

областта на Обща теория на правото и Административно право и
административен процес.

12. Съдържание на курса: да се изследва същността и методологията за извършване на
граждански контрол над държавната власт.

13. Библиография:
Арабаджийски, Н., Основи на публичната администрация. Специална част, София, 2005

Балабанова, Х., Административен контрол, Варна, 2004

Иванов, Х., Гражданското общество и концепции за граждански контрол, София, 2002

Къндева, Е., Публична администрация, София, 2007

Закон за отговорността на държавата и на общините за вреди - обн.ДВ. бр.60/1988г. – с

посл. изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.

Закон за административните нарушения и наказания - обн.ДВ.бр.92/1969г. с посл. изм.

ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Мониторингов доклад за дейността на ХLІ народно събрание – юли-ноември, София,

декември, 2010

Доклад за състоянието на парламентарния контрол в 41-вото народно събрания (2009 –

2011), София, август, 2011

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: финален изпит.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложимо


