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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код - MAN3402
2. Наименование на учебната дисциплина - Държавна власт и държавна администрация
3. Вид - факултативен
4. Цикъл - втори
5. Година от обучението - първа
6. Семестър – 1,2
7. Брой кредити - 3
8. Име на лектора - Проф.д-р Павел Павлов, доц. д-р Светла Михалева
9. Резултати от обучението - студентите, придобиват: знания за: ролята и мястото на

администрацията в публичния сектор и държавното управление, взаимодействието й с
гражданското общество; основните принципи за осъществяване на държавната власт;
способности: да различават съотношението и връзките между основни понятия в
публичната администрация в контекста на държавното управление и публичния сектор.

10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) – предварителни знания

по публични финанси, регионална икономика, основи на управлението .
12. Съдържание на курса - Целта на курса е студентите да се запознаят с основни въпроси

за развитието и природата на публичната администрация, нейната характеристика и да
се разкрият основните модели за нейното функциониране.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: Конституция на Р. България; Закон за администрацията, 1998,
посл.акт 2011; Закон за държавния служител, 1998, посл.акт 2011;

Павлов, П., С. Михалева. Държавно управление и администрация. УИ на ВСУ «Ч. Храбър»,
2009.
Христов, Хр., П. Павлов, П. Кацамунска. Основи на публичната администрация. УИ
«Стопанство», С., 2007.
Михалева, С. Ръководство за семинарни упражнения. Основи на публичната
администрация. Държавна власт и държавна администрация. Стратегическо управление в
публичната сфера. УИ на ВСУ «Ч. Храбър», 2008.
Павлов, П. Държавното управление и администрацията в европейски контекст. Ориентири
за трансформация. УИ на ВСУ «Ч. Храбър», 2007.
14. Планираните 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 се формира от: първият компонент е

оценката на самостоятелно разработено и успешно защитено есе; вторият компонент е
оценката на курсова работа, съдържаща определен брой въпроси за самоподготовка,
поместени в края на всяка тема от учебника; третият компонент е оценката на
резултатите от семестриалният изпитен тест по дисциплината, който студентите
решават на ръка или на компютър.

16. Език на преподаване – български.


