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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината има за цел да предостави знания, аналитични умения и практически под-

ходи при гражданската регистрация и административното обслужване на населението в Р. Бълга-

рия. 

В съдържанието на дисциплината са включени теми, представящи развитието на систе-

мата за гражданска регистрация и административно обслужване на населението в България, дейс-

тващата нормативна база, регламентираща дейностите, основните управленски нива и структури, 

и техните функции. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

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

Публична администрация 
- магистри 

Задължителна 8     40   40 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Развитие на системата за гражданска регистрация в България. 

Тема 2. Нормативна база на единната система за гражданска регистрация и административно 

обслужване на населението. 

Тема 3. Управление на единната система за гражданска регистрация и административно обслуж-

ване на населението. 

Тема 4. Структури на единната система за гражданска регистрация и административно обслуж-

ване на населението на различните нива на управление и основни дейности. 

Тема 5. Единен граждански номер и личен номер на чужденец. 

Тема 6. Регистрация на естественото движение. Основни документи и маршрути. Регистри. 

Тема 7. Регистрация на механичното движение – основни документи и маршрути. 

Тема 8. Административно обслужване. 

Тема 9. Защита на личните данни. 

Тема 10. Перспективи за развитие на единната система за гражданска регистрация и администра-

тивно обслужване на населението. 



 

КУРСОВА РАБОТА 

Изработване и представяне на писмена работа по проблем, свързан с единната система 

за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. 

 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

70% - оценката от семестриалния изпит; 20% - оценката на курсовата задача, 10% - присъствие и 

участие в занятията. 
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