
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1022
2. Наименование на учебната дисциплина: Документалистика и делова корепсонденция
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Людмила Стоянова, доц. д-р Анстасия Кондукторова
9. Резултати от обучението – Изучавайки дисциплината Документалистика и делова
кореспонденция от студентите се очаква да притежават знания и боравят с основни документи
обработвани и съхранявани в съдебната система свързани с нейната дейност. Да боравят с
основни понятия от изучаваните до тук дисциплини. предполага запознаване и изучаване на
видовете документи обработвани и създавани от администрацията, както и общи понятия за
документалистиката и деловата кореспонденция.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Не
12. Съдържание на курса: Курсът по Документалистика и делова кореспонденция формира
необходими знания на специалист по публична администрация познания за основни понятия в
документалистиката; основания за създаване на документ, неговото съдържание; съхранение
на документи, архивиране; запознаване с деловата кореспонденция; вътрешно-
административна кореспонденция; видове документи създавани и обработвани в публичната
сфера; унифицирани бланки; въвеждане и използване на програмни продукти за
административни услуги.
13. Препоръчителна или задължителна литература:

• Кондукторава, А., Делова кореспонденция. Варна, Наука и икономика ИУ, 2005.
• Кондукторова, А., Деловият език. С., 2001.
• Закон за нормативните актове. ДВ., бр. 27 от1973 г.;
• Указ за неговото прилагане. ДВ, бр. 39 от 1974 г. , изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г.
• Закон за администрацията. ДВ, бр. 130 от 1998 г.; с последна промяна – ДВ, бр. 69 от

8.09.2011 г., в сила от 8.09.2011 г.
• Закон за достъп до обществената информация. ДВ, бр. 55 от 2000 г., изм., бр. 77 от

1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.
• Закон за електронния документ и електронния подпис. ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. и доп.,

бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г.
• Закон за защита на личните данни. ДВ, бр.1 от 2002 г., изм. и доп., бр. 81 от 18.10.2011 г.
• Закон за защита на класифицираната информация. ДВ, бр. 45 от 2002 г., доп., бр. 80 от

14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, индивидуални
консултации
15. Методи за оценка и критерии: Оценяването на студентите в обучението по
Документалистика и делова кореспонденция се извършва при полагане на изпит, който се
състои от две задачи - тест и практическа задача. Оценяяват се и двете задачи поотделно.
Крайната оценка се формира на база средно-аритметично число. За успешно издържан изпит се
смята, когато средно- аритчетичната оценка на студента е среден (3).
16. Език на преподаване: български


