
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: MAN 1083
2.Наименование на учебната исциплина: Подходи и механизми за управление на
собствеността в публичния сектор
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: доц. д-р Кремена Андонова, доц.д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението: студентите придобиват знания за: способите за придобиване,

управление и разпореждане с различните видове собственост; действащата нормативна уредба,
органите и механизмите за управление на собствеността; способности: да анализират
проблемите в управлението на държавната и общинската собственост и да планират промени при
необходимост; да могат да определят правилната форма за управлението им в съответствие с
нормативната база и изискванията за ефективност.

10. Начин на осъществяване: лекции, консултации, дискусии върху самостоятелни разработки
на студентите

11.Предварителни и съпътстващи изисквания: въведение в менижджмънта, организация и
технология на управлението, икономика, местно самоуправление и регионално развитие и др.

12. Съдържание на курса: Дисциплината дава  систематични знания по основни въпроси и
проблемни теми, отнасящи се до икономическата същност и социалните функции на
собствеността въобще и в частност – на държавната и общинската собственост (недвижимиа и
движима).

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Икономика и управление на недвижимата собственост (Сб. студии) . -София: Унив. изд.

Стопанство, 2011
• Илиев, П. и колектив, Недвижимата собственост в България в условията на

евроинтеграция, Варна: Наука и икономика, ИУ – Варна, 2007
• Калинков, К. Недвижима собственост : Теоретико-практ., правни, устройствени и икон.

аспекти, Варна: ИК Геа-Принт, 2008
• Закон за държавната собственост, ДВ. бр.44/ 1996, посл. изм. ДВ. бр.47/ 2011
• Закон за общинската собственост, ДВ. бр.44/ 1996, посл. изм. ДВ. бр.19/ 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


