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КОНСПЕКТ
1
 

 

ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

СПЕЦИАЛНОСТ  

“ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ”  

 

1. Управление – същност и основни характеристики. Система за управление. Субект 

и обект на управление. Мениджмънтът като специфичен вид управление в 

социалната област. Управленски функции – видове и особености. Цикъл на 

управление.  

2. Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни  

характеристики 

3. Управленско решение – същност и особености. Видове управленски решения. 

Типология на решаваните проблеми. Цикъл на управленското решение.   

4. Делегиране на права – същност, особености, граници. Методически подход. 

Проблеми и трудности при делегирането на права.   

5. Стил на ръководство – същност и типове. Индивидуален стил на ръководителя. 

Ситуационен стил на ръководство.   

6. Организационни структури на управление - същност и основни компоненти. 

Характеристика на видове ОСУ 

7. Демокрация. Модерна демокрация. Институционално устройство на 

демократичното политическо управление.  

8. Феноменът власт – същност и характерни особености. Видове власт. Източници на 

властта.  

9. Основни принципи на държавно управление в Р България. Функции на 

държавата. Балансът на властите.   

10. Парламент. Модели на парламентарно управление.  

11. Българският модел на парламентарна демокрация. Политически партии. 

Избирателна система.  

12. Социални процеси. Социална диференциация. Социална стратификация.Социална 

мобилност. Социална изолация и социална маргинализация. Социално неравенство. 

Социален статус. Статус и поведение.  

13. Социални общности. Видове социални общности. Модели на взаимоотношения и 

взаимодействие между доминантни и малцинствени общности.  
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14. Социални организации. Видове организации – бизнес и публични. Организации с 

идеална цел – общи и специфични характеристики. Взаимодействие на  

администрацията с НПО.  

15. Същност и основни характеристики на човешките ресурси и на тяхното 

управление. Основни понятия и модели за УЧР. Влияние на глобализацията и 

развитието на информационните технологии върху УЧР. Мястото на човешките 

ресурси сред вътрешните фактори на организацията.  

16. Планиране на човешките ресурси – същност, значение и основни дейности. 

Основни понятия и техники за анализ на труда. Информационна система за 

човешките ресурси - основни компоненти и изисквания. Методи за прогнозиране и 

баланс на търсенето и предлагането на персонал в организациите. Стратегия и 

политика по управление на човешките ресурси.   

17. Система за управление на човешките ресурси в организацията. Набиране, 

подбор на персонала – процедури, критерии и методи. Въвеждане на персонала в 

организацията – значение, етапи и техники.  

18. Психологическа характеристика на управленската дейност. Психологически 

анализ на процесите на вземане на управленски решения.Работа в екип.  

19. Комуникациите в управленската дейност. Комуникативни стратегии при решаване 

на конфликти – съперничество, сътрудничество, компромис, избягване, 

приспособяване.  

20. Публичен сектор, публични блага, публичен избор, публични услуги. Същност и 

основни характеристики на публичната администрация. Обхват на системата на 

публичната администрация.  

21. Нормативна регламентация за дейността на администрацията. Устройство и 

функции на държавната администрация.  

22. Държавна служба. Професията “държавен служител”. Длъжности в държавната 

администрация.  

23. Централна администрация на изпълнителната власт. Деконцентрирана и 

децентрализирана администрация. Териториална администрация.  

24. Стратегия, стратегическо планиране и стратегическо управление в публичната 

сфера. Йерархията цели, стратегии и политики. Видове публични стратегии. 

25. Инструментариум на стратегическото управление – диаграма на целите; SWOT – 

анализ. Експертно-аналитични методи.  

26. Основи структурни системи в териториалното устройство – същност, фактори за 

развитие и устройствена организация.  

27. Комплексно и пространствено планиране – същност, ръководни документи, 

равнища и обхват, органи за управление на териториалното устройство в България. 

28. Местното самоуправление като териториална децентрализация на държавната 

власт. Основни сфери на приложение и проявление на местното самоуправление. 

Ограничители.  

29. Местно самоуправление и управление – общи характерни черти и различия.  

Административно-териториална, функционална и институционална организация. 



30. Концепцията „Добро управление” и приложението й на местно равнище. Форми и 

инструменти за участие на гражданите в местното самоуправление.  

31. Взаимоотношения, взаимодействия и партньорства в местното самоуправление 
и управление в България.  

32. Форми на интегрирано местно самоуправление. Регионални асоциации на 

общините. Финансовата децентрализация като демократична форма на 

самоуправление. Финансова и фискална децентрализация.  

33. Организация, обхват и структура на местните финанси. Местна финансова 

политика – същност, съдържание, нормативна основа, институционална 

инфраструктура.  

34. Инвестиции и инвестиционен процес в публичния сектор. Същност и елементи на 

общинската инвестиционна политика. Принципи и критерии за подбор и оценка на 

проекти финансирани с публични финансови средства. 

35. Същност, основни характеристики и необходимост от развитие на публично-

частните партньорства (ПЧП). Области на приложение, цели и задачи на ПЧП. 

Предимства и недостатъци на ПЧП.  

36. Организационни форми, модели и схеми на ПЧП. Структуриране на ПЧП. 

Планиране и реализиране на проекти чрез ПЧП.  

37. Ресурсна осигуреност на ПЧП – източници и видове финансиране. Механизми за 

плащания – разплащателни схеми.   

38. Същност и особености на устойчивото развитие. Устойчиво развитие и жизнена 

среда. Глобални цели на устойчивото развитие. Устойчивото развитие в Европеския 

дневен ред. Устойчивото развитие като управленски принцип на местните власти.  

39. Същност, задачи и функции на счетоводството в публичния сектор. Счетоводен 

баланс и счетоводни сметки. Счетоводен документооборот.   

40. Функции на правото като регулативна система. Същност, източници и 

принципи на правото на Европейския съюз.  

41. Юридическа отговорност на държавния служител. Видове юридическа 

отговорност. Административни нарушения. Административни наказания. Видове 

административни  наказания 

42. Административно-правна норма и правен акт – понятие и структури. Правен 

акт. Недействителност на правните актове.   

43. Компетентност на държавния служител. Видове компетентност. Обвързана 

компетентност и оперативна самостоятелност в дейността на държавните  

служители.   

44. Мястото на държавата в икономиката. Критики към държавата в икономиката. 

Държавата и публичния сектор. Икономически решения чрез гласуване. Дискусия за 

държавната роля в икономиката.  

45. Публични блага. Публичен избор. Същност и особености. Публични блага и 

децентрализирано планиране. Псевдопазарни механизми за разкриване на 

предпочитания. Публичен и индивидуален подход за избор. Правила за публичен 

избор. Икономическа теория на политическата власт. 



46. Икономика на населените места. Същност и обхват. Икономически фактори за 

развитието на населените места. Благоустроени крайградски зони и гета. Комунален 

транспорт. Екоурбанизъм. Насоки за решаване на градските проблеми. 

47. Държавата и социалната политика. Макроикономическа концепция за държавната 

социална политика. Фискално регулиране и социални програми. Социална държава и 

социална политика.  

48. Социални проблеми на икономическата дестабилизация. Инфлация и 

безработица. Проблеми на заетостта. Проблеми на доходните диференциации и 

политика на доходите.  

49. Система на държавното обществено осигуряване – същност, финансово 

устройство и управление.  

50. Управление на държавната и общинската собственост – ръководни принципи, 

идентификация, компетентни органи, механизми за управление.  

51. Управление на конфликтите в организациите – специфични особености. 

Предизвикателствата на глобалната среда, като фактор за промяна природата на 

конфликтите. Дейности и етапи в управлението на конфликтите. Диагностика. 

52. Глобализация на икономиката и развитието и на задачите на администрацията. 

Основни етапи в развитието и проявления на глобализацията. Специфични 

особемпсто на на съвременния етап на развитие. Взаимосвързаност и 

взаимозависимост на глобалните процеси. 

53. Поведение на организациите при стратегически промени. Поведенски модели на 

организации с реактивно и активно управление. Холистичен подход на планиране на 

промените. Основни умения и способности на ръководителите, които управляват 

промените.  

54. Европейски структурни политики. Финансиране на български проекти от 

структурните фондове на Европейския съюз.  

55. Администрацията в Интернет среда. Концепцията е- правителство. Платформата е 

управление.  

 

Конспектът за Държавен изпит е утвърден от катедра „Администрация, 

управление и политически науки” с Протокол № 9/ 09.07.2021 г 
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