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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1016
2.Наименование на курса: Териториално устройство
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора:доц. д-р Кремена Андонова, доц. д-р Мария Великова

9. Резултати от обучението – усвоени знания, умения, компетенции (цели): студентите придобиват
знания за: управлението на територията и жизнената среда в определено физическо пространство –
селищно и междуселищно, административно и неадминистративно; способности за формиране на
становища по актуални въпроси, свързани с: потребностите от социална и техническа инфраструктура,
развитието на селищната мрежа, режимите за устройство на територията, въздействията на плановете за
териториално устройство върху качествата на структурните системи на околната среда и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): икономикс,

регионална икономика, местно самоуправление и регионално развитие, социална политика, демография,
държавна власт и държавна администрация и др.

12. Съдържание на курса: Целта на курса е студентите да се запознаят с основни въпроси на
териториално-устройственото развитие и с действащите подходи и режими за устройство на територията.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Европейска харта за териториално устройство (приета през 1983 г.). Информационен бюлетин

“Местна демокрация и регионална политика”, бр. 1, 1998
• Европейският град. Политики за устойчиво развитие, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2007
• Ковачев, А. Териториално устройство, София: Пенсофт, 2009
• Крийди, А., Зуидема, К., Портър, Дж, Роо, Г., Ръководство за устойчиво управление на градската

среда “Жизнени градове”, Европейска комисия, 2007
• Закон за устройство на територията, ДВ. бр.1/ 2001, посл. изм. ДВ. бр.80/ 2011

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации, дискусии по
разработки на студентите по предварително възложени теми.

15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка по дисциплината се формира от: текуща оценка
(относително тегло 0.5) и оценка от изпита (относително тегло 0.5). Изпитът е  писмен – развиване на
индивидуална творческа тема и попълване на тест с отворени въпроси, и устен (ако се налага) –
събеседване за доуточняване на придобитите компетенции. Оценката от финалния изпит може да бъде
завишена/ занижена, ако студентите са показали добри/ незадоволителни резултати от практическата
работа през семестъра, което се изразява с получената текуща оценка. При получаване на резултатите от
текущ контрол/ финален изпит студентите могат да поискат разясняване на поставените оценки. В случай,
че желаят да повишат успеха си, по преценка могат да им бъдат поставени допълнителни задачи.

16. Език на преподаване: български


