Юридически факултет
Катедра: Сигурност и безопасност
Професионално направление: Национална сигурност
Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Общинско право, местно самоуправление и местна
администрация
2. Код на курса: LAW 2031
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво на курса: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Марчо Марков
9. Резултати от обучението по дисциплината: С оглед на укрепването на гражданското
общество и най-вече на новото положение и роля на местното самоуправление
учебната дисциплина “Общинско право, местно самоуправление и администрация” има
своето систематично място и роля в учебния процес при изграждането и развитието на
юристите, на завършилите ППООР, ЗНС и Публична администрация.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания : няма.
12. Съдържание на курса: Учебният курс е интердисциплинарен. Отделя се внимание на
сложността на проблемите по реалното функциониране на местното самоуправление.
През последното десетилетие на ХХ век се отделя все по-голямо значение на
децентрализацията на властта и на засилване на ролята на местното самоуправление.
Република България пое редица международноправни задължения. Те са свързани
както с ратифицирането на Европейската харта за местно самоуправление, така и с
участието ни в Съвета на Европа, в редица международни проекти по проблематиката
укрепване и развитие на местното самоуправление при новите условия.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, проекти и
изследователска работа.
15. Методи и критерии на оценяване: писмен семестриален изпит по два въпроса от
конспекта.
16. Език на преподаване: български език.
17. Практика:

