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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината изучава основен раздел от административната наука – публичната 

администрация. Дисциплината e интердисциплинарна и разглежда въпроси от различни области – 

политически, правни, управленски, социологически, бюрократични. Тя въвежда изучаването и 

анализирането на основни положения, понятия и принципи на административната теория и на 

държавната администрация, поради което се преподава в тясна връзка с политически дисциплини 

и публичноправни науки като конституционното право, административно право и административен 

процес, и други.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира общи и систематични знания за 

публичната администрация, нейното изграждане, структуриране и функциониране, както и да 

анализира каква е връзката между право и администрация, между теория и практика. В рамките на 

обучението студентите ще имат възможност: да се запознаят с теоретичните концепции, подходи и 

модели в организационните структури; да изградят познания за ролята на публичната 

администрация в съвременните условия; да познават и да се научат да анализират важни 

институти и механизми на действие и координация на държавната администрация; да получат 

знания в практическото функциониране на държавния административен апарат; да разберат и 

анализират процеса на реформация на българската държавна администрация, да усвоят 

разбирането, че администрацията не е само система от формални правила, процедури и 

ограничения, а набор от възможности и инструменти, които се ползват за постигане на публичните 

цели в обществото; да изградят основни управленски, административни и организационни умения 

и да бъдат подготвени за кариера в държавните и общински структури на публичната 

администрация, в неправителствения сектор, както и за работа в и с европейски и международни 

институции.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е въвеждаща в административната теория, затова няма изисквания за 

предварително участие в други правни или административни дисциплини. Обогатяващо за 

дисциплината е да се чете Теория на държавата и правото и Конституционно право. 

 
 



 
 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Публична администрация Задължителна 6 30 30  60 30   30 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

 

№ 1 Въведение в публичната администрация  

Определение на публичната администрация, сродни понятия и критерии за разграничение между 

публична и бизнес администрация. Основни акценти на публичната администрация. Публичната 

администрация като наука и учебна дисциплина. 

№ 2 Нормативна основа на публичната администрация 

Административното право - основна правно-нормативна база на публичната администрация. 

Източници на административното право. Други клонове на правото, които са свързани с правната 

уредба на публичната администрация. 

№ 3 Субекти на административното право 

Правосубектността като юридическо свойство на физическите и юридическите лица. Субекти в 

административните правоотношения. Административно правен статут на гражданите. 

Компетентност на органите на държавната власт и на техните администрации. 

№ 4 Характеристика и функции на публичната администрация 

Административна власт. Административна дейност. Значение на административната дейност при 

осъществяване на държавната власт. Роля на публичната администрация в процеса на 

изработване и реализация на публичните политики. Форми и методи на административната 

дейност. Актове в държавната администрация. Оперативна самостоятелност и обвързана 

компетентност.  

№ 5 Структура на публичната администрация.  

Устройство на българската държавна администрация. Административен апарат. Държавни 

административни органи – характерни черти и видове. Връзка и координация между органите на 

изпълнителната власт. Йерархия, субординация и координация. Централизация и 

децентрализация. 

№ 6 Правителство 

Роля на правителството в държавата. Правителството като висш държавен изпълнителен орган. 

Видове правителства. Министерският съвет – правителство на Република България. Правомощия 

и актове на Министерския съвет. Министър председател, министри, министерствата като 

организационно-административни единици. 

№ 7 Местно административно управление и административно-териториално устройство 

на Република България.  

Роля и значение на местното административно управление. Децентрализация на държавната 

власт. Административно-териториални единици: области и общини. Съставни административно-

териториални единици: райони и кметства.  



Областна администрация. Областен управител – статут и правомощия. Общинска администрация. 

Общински съвет. Кмет – статут и правомощия. Специализирани органи 

№ 8 Държавна служба и държавни служители 

Понятие и принципи на държавната служба. Длъжност и длъжностна характеристика. Държавен 

служител и неговата уредба в българското законодателство. Определение, обхват и видове. Права 

и задължения. Условия за заемане на държавна служба. Системи за подбор и развитие на 

държавните служители. Оценка на изпълнението на държавните служители и тяхната мотивация. 

Управление на човешките ресурси в държавната администрация и повишаване на тяхната 

квалификация. 

№ 9 Публичната администрация като организационна теория  

Основни понятия и положения на организационната теория. Организационни модели: школи на 

затворен и отворен организационен модел. Организационни и комуникационни структури. 

Организационни модели на “административния човек”. Лидерство в публичната администрация. 

Статут и правомощия на ръководителя в организацията.  

№ 10 Процес на вземане на решения в публичната администрация 

Управленски решения в администрацията – понятие и характерни черти. Цели и целеполагане в 

процеса на вземане на решения. Избор на варианти при вземане на решения. Подходи при 

вземане на решения - колегиалността и единоначалието като методи в решаването на въпросите и 

в структурата на административните органи. Възможни грешки при вземане на управленски 

решения. 

№ 11 Административна етика 

Административна теория и етика. Разграничение между законно, правилно и морално /етично/. 

Фактори, влияещи върху административната етика. Инфраструктура на административната етика. 

Етични кодекси. Корупция и борбата срещу корупционните практики в публичната администрация. 

№ 12  Контрол върху и в публичната администрация 

Необходимост от контрол вътре и върху публичната администрация. Обществен контрол и 

участието на гражданския сектор и гражданите в контрола върху администрацията. Съдебен 

контрол и административно правосъдие. 

№ 13 Административна реформа  и тенденции в развитието на администрацията 

Реформите в администрацията – глобални и национални аспекти. Модернизация и 

демократизация на публичната администрация. Европеизация и интернационализация на 

публичната администрация. Подходи и стратегии към административната реформа. Съвременни 

тенденции в развитието на администрацията. Преосмисляне на задачите и функциите на 

публичната администрация.  

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Методиката на преподаване включва лекционни материали, интерактивни презентации, 

предварителни задания за прочит на учебна литература, документи и материали, общи дискусии, 

въпроси и отговори, анализ на законодателство в областта и други. 

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Методиката на оценяване включва писмен тест, курсово задание и устен изпит. 

Курсовият проект се оценява отделно. 



Семестриалният изпит е устен изпит. Крайната оценка се формира по следния начин: 

60% - оценката от семестриалния изпит, 20 % - резултати от писмения тест, 20% - активно участие 

в занятията и редовно присъствие в клас. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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администрацията, 2007г. 

3. Лазаров, К., Административно право, Фенея, 2009 г. 

4. Константин Паликарски, „Превенция и противодействие на корупцията”, 2006 г. 

5. Кристоф Демке, „Държавните служители различни ли са заради това, че са 

държавни служители”, 2006 г. 

6. Невяна Кънева, Наръчник за управление на човешките ресурси, 2008 г. 

7. Мишел Манжно, „Публичната администрация и услуги от общ интерес: Каква 
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 
 

Конституция на Р България 
Закон за администрацията 
Закон за държавния служител 
Закон за местното самоуправление и местната администрация 
Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
 

 

  ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ  
 

1. Стратегия за модернизиране на държавната администрация “От присъединяване 
към интегриране”, 2002 г. и Програма за модернизиране на държавната администрация 
– 2002 г. 

2. Стратегия за електронно правителство – 2002 г.    
3. Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на 
принципа “едно гише” – 2002 г.  

4. Доклади за състоянието на държавната администрация (2001- 2008 г.) 
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1. Определение на публичната администрация. Публична и държавна администрация  

2. Разграничение между публична и частна бизнес администрация  

3. Основни акценти на публичната администрация  

4. Публичната администрация като наука и като учебна дисциплина 

5. Нормативна основа на публичната администрация 

6. Източници на административното право 

7. Субекти на административно право 

8. Административноправен статут на гражданите 

9. Административна власт и административна дейност 

10. Принципи на администрацията 

11. Форми на административна дейност 

12. Актове в държавната администрация 

13. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност 

14. Компетентност на държавните административни органи 

15. Административен апарат и административни органи 

16. Правителство 

17. Министерски съвет 

18. Министерства 

19. Местно управление и административно-териториално устройство 

20. Местна администрация 

21. Понятие за държавна служба 

22. Държавни служители - понятие и видове 

23. Задължения и права на държавните служители 

24. Отговорности на държавните служители 

25. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба 

26. Организации - понятие и основни положения 

27. Школи на затворения организационен модел 

28. Школи на отворения организационен модел 

29. Организационни структури 

30. Организационни модели на „административния човек" 

31. Понятие за управленско решение 

32. Цели и целеполагане в процеса на вземане на решения 

33. Избор на варианти при вземане на управленското решение 



34. Колегиалност и единоначалие при вземане на решения 

35. Възможни грешки при вземане на управленски решения 

36. Контролът в управлението 

37. Контрол вътре в администрацията 

38. Контрол на представителните органи 

39. Обществен контрол 

40. Контрол на гражданите върху администрацията  

41. Съдебен контрол. Административно правосъдие в светлината на 
Административнопроцесуалния кодекс 

42. Административна теория и етика 

43. Фактори, влияещи върху административната етика 

44. Инфраструктура на административната етика 

45. Корупция 

46. Реформа в администрацията 
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  ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ  
 

1. Стратегия за модернизиране на държавната администрация “От присъединяване към 
интегриране”, 2002 г. и Програма за модернизиране на държавната администрация – 2002 
г. 

2. Стратегия за електронно правителство – 2002 г.    
3. Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа 

“едно гише” – 2002 г.  
4. Доклади за състоянието на държавната администрация (2001- 2008 г.) 

  



PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Annotation 
 
The course is studying a basic part of administrative science – public administration. The 

course is inter-disciplined, the problems of the study belong to different areas – law, management, 

sociology, bureaucracy, politics. The course introduces a study and analysis of the main concepts, terms 

and principles of administrative theory, as well as such of state administration, and thus, it is taught with 

direct connection with the public law studies like constitutional law and administrative law and 

administrative procedure, also with political sciences.  

 

 

 


