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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Местно самоуправление и регионално развитие
2. Код на курса: ADM 1028
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова
9. Резултати от обучението за дисциплината: придобиване на теоретични знания и практически

умения по проблемите на МСУ и управление, местната власт и регионалното развитие.
10. Начин на преподаване – директно, дистанционно
11. Предварителни изисквания: познания по дисциплини, изучавани в първи курс на

бакалавърската степен.
12. Съдържание на курса: теоретико-методологичната основа на местното самоуправление и

регионалното развитие (МСУРР); административно-териториалното устройство в контекста
на МСУРР; концепцията „добро управление” и приложението й на местно равнище;
основните сфери на приложение и ограничителите на МСУРР; европейският опит и
българската практика в областта на МСУРР; взаимоотношенията, взаимодействията и
партньорствата в МСУРР; регионалното развитие и регионалната политика, регионалните
измерения на реформата в МСУРР.

13. Библиография:
• Актуализирана Стратегия за децентрализация (2006-2015), С., 2010,

http://www.namrb.org/?act=news&id=1175
• Великова, М. Местно самоуправление и управление, регионализация. УИ на ВСУ

„Черноризец Храбър”, В., 2008.
• Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за

изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.,
http://www.self.government.bg/decentralization_counsel/annuall_report/?id=423

• Визия на Закона за регионалното развитие за субординация и координация на
стратегическите и програмните документи за регионално развитие, МРРБ, С., 2010.

• Местната и регионална демокрация в България, Конгрес на местните и регионалните власти
в Европа, Мониторингов доклад, 21.11.2011 г.,
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: концептуално, проблемно и тезисно
поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи и критерии на оценяване: оценяване по време на лекциите и семинарните занятия,
по предварително обявени критерии и съобразно екипно и индивидуално изпълнение на
поставени теоретични и практически задачи и активно участие в дискусии; финален писмен
изпит – разработване на тема от предварително зададени задачи за самоподготовка,
решаване на тест с открити въпроси. Студентите имат възможност да се информират за
оценките си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите и семестриалните
упражнения, по време на консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебен и
мобилен телефон, които са достъпни на сайта на университета.

16. Език на преподаване: български
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17. Практика: в общински, областни и деконцентрирани администрации в рамките на
предвидените по учебен план учебна практика и преддипломен стаж.


