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1. Код: ADM 1028
2. Наименование на учебната дисциплина: Местно самоуправление и регионално развитие
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Великова, Даниела Костадинова Михалева
9. Резултати от обучението:

Общи и конкретни знания (теоретико-приложни и проблемни) по въпроси, отнасящи се до:
произхода, същността и характерните черти на местното самоуправление (МСУ) и управление,
ролята и мястото на местната власт и местната администрацията в публичния сектор, както и
взаимодействието им с гражданското общество и бизнеса; формирането и функционирането на
териториално-организационната основа МСУ – общините; механизмите на самоуправление в
европейските страни и в България; основните сфери на приложение и проявление на МСУ,
взаимоотношенията между държавата, регионалните и местните власти, както и на моделите на
взаимодействие между общините и съставните им административно-териториални структури –
кметствата и районите в големите градове; съвременните измерители на МСУ, тенденциите,
проблемите и предизвикателствата пред регионалното развитие и регионалната политика на
България в контекста на новата стратегическа политика на Европейския съюз.

Конкретни практически умения ориентирани към: критично оценяване на съвременните
процеси и тенденции в МСУ и управление с оглед на тяхната предсказуемост; идентифициране на
проблемите, възможностите и предизвикателствата в областта на политиките и практиките в МСУ
и управление и йерархичното им степенуване по важност по веригата „цели-приоритети-дейности-
задачи”; тълкуване и прилагане на европейските и български нормативни документи, касаещи
управлението, политиките и практиките в МСУ и управление; анализ и диагностика на степента на
съответствие между правомощия, отговорности и ресурси във функционалната и
институционалната организация на МСУ и управление; определяне и приложение на
инструментите за: създаване и реализиране на местни стратегически и програмни документи;
своевременно и качествено предоставяне на местни публични услуги на гражданите и бизнеса на
основата на европейските норми и стандарти за добро държавно управление.
10. Начин на осъществяване – директно, дистанционно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: общи познания в областта на: теорията на

управлението; политологията; публичния мениджмънт, публичното право.
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. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:

• Актуализирана Стратегия за децентрализация (2006-2015), С., 2010,
http://www.namrb.org/?act=news&id=1175.

http://www.namrb.org/?act=news&id=1175


• Великова, М., Местно самоуправление и управление, регионализация, Университетско издателство на
ВСУ „Черноризец Храбър”, В.,2008.

• Европейска харта за местното самоуправление (ЕХМСУ). ДВ, бр. 28, 1995 г., МРРБ, С., 2000.
• Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), обн. ДВ,

бр.63 от 14 07. 1996 г., посл. изм. и доп. през 2013 г.
• Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Обн. ДВ, бр. 77 от 17.09.1991

г., посл. изм. и доп. през 2013 г.
• Закон за регионалното развитие (ЗРР), обн. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008., посл. изм.

и доп. през 2013 г.
• Конституция на Република България, обн. ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., посл. изм. и доп. бр. 12 от 6

февруари 2007 г.
• Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници, мандат 2011-2015, НСОРБ, С., 2011,

http://www.namrb.org/doc13/Narachnik%20kmetove%20

Допълнителна литература:
1. Гражданите решават. Форми на гражданско участие във вземането на решения на местно ниво,

Български център за нестопанско право, Сдружение „Знание” – Ловеч, 2012,
http://www.self.government.bg/decentralization/?id=547&cid=600052&ssid=8

2. Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейска комисия,
Брюксел, 2010, http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG

3. Великова, М., Моделна теоретико-приложна схема на взаимодействие между общината и съставните й
кметства в населените места и районите в големите градове, Научен алманах на ВСУ, Серия
„Икономика и стопанско управление”, кн. 6, 2008 г. – с. 36-47.

4. Карапчиян, О., Доброто управление – нещо повече от това да управляваш добре. – Сп. Икономическа
мисъл, Икономически институт на БАН, кн. 3/2007 г.

5. Методика за оценка на доброто управление в общините, С., 2009,
http://www.self.government.bg/decentralization/?id=581&cid=600052&ssid=8

6. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., Министерски съвет на Р
България, С., 2013, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774

7. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.,
Министерски съвет на Р България, С., 2012,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=772

8. Прилагане на европейския етикет за иновации и добро управление в България. Наръчник за общините,
НСОРБ, ФРМС, С., 2012, http://www.self.government.bg/decentralization/?id=525&cid=600052&ssid=8

9. Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ 2013-1017,
http://www.self.government.bg/decentralization/?id=607&cid=&ssid=8

10. Становище на Комитета на регионите относно „Децентрализацията в Европейския съюз и мястото на
местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС“,
Комитет на регионите, 100-на пленарна сесия, 2013 г.,
http://www.self.government.bg/decentralization/?id=588&cid=600047&ssid=8

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: концептуално, проблемно и
тезисно поднасяне на лекционния материал; презентации; прилагане на активни методи.

15. Методи за оценка и критерии: оценяване по време интерактивните лекции, 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, 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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