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АНОТАЦИЯ  

Учебната дисциплина „Основи на местното самоуправление“ е предназначена за обучение 

на студенти -  специалисти в и за  държавните и местни институции и други области на публична 

администрация, както и за нуждите на частния сектор в образователно-квалификационна степен 

„Магистър” за специалност „Държавна и местна администрация”. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Основните цели са -   да се придобие представа, знания и умения за основни понятия, 

характеристики на местното самоуправление, функции, местни власти и местна администрация, 

също така да се придобият знания по основните въпроси на управлението и самоуправлението на 

българските и европейските общини. Ще се усвоят умения за анализиране на общинска среда и 

решаване на административни казуси. 

В резултат на обучението по настоящата програма обучаемите следва да придобият нови 

знания за: 

История на общинското развитие в България. Нормативна база на съвременното местно 

управление и самоуправление. 

 Особености в структурата и стратегията на развитие на общините в България, Гърция и Турция, 

добри практики в българските общини, Европейска харта за местно самоуправление. 

В резултат на предвидените по програмата упражнения обучаемите трябва да изградят 

нови способности:  

Да решават практически казуси в местната администрация, да анализират общинското развитие и 

предлагат форми за подобряване на административния процес. Да подпомагат взаимодействието 

между местна и изпълнителна власт. 

 Да вземат правилни решения при ситуации от разглежданата проблематика и да организират 

своевременно дейността на подчинените си. 

 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ  



Учебната дисциплина е от задължителните дисциплини за специалността и се изучава в един 

семестър през първи курс. 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Хорариум 

л с общо присъст. 

Държавна и местна администрация Задължителна 5 30  30  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

Тема 1.  Понятие за местно управление. Историкоправен преглед на местната власт. 

Тема 2.  Правна регламентация на местното самоуправление и управление в България. 

Функционална и институционална организация на местното самоуправление и управление в 

България. Местна власт и местна администрация. 

Тема 3. Общински съвет, кмет, общинска администрация: структура, организация, дейност, 

функционална характеристика; правомощия, отговорности, компетенции, ресурсна осигуреност. 

Областен управител и областна администрация: структура, организация, дейност, функционална 

характеристика; правомощия, отговорности, компетенции, ресурсна осигуреност. 

Тема 4. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС. 

Съдържание и основни принципи на ЕХМС. 

Тема 5. Основни принципи в дейността на местните власти. Форми и инструменти за участие на 

гражданите в местното самоуправление. 

Тема 6. Местното самоуправление и местната власт в регионалното развитие и регионалната 

политика на държавата. 

Административните и неадминистративните териториални единици в регионалното развитие на 

България. 

Тема 7. Регионално развитие и регионална политика. Принципи и подходи в регионалното развитие. 

Институционална инфраструктура на регионалното развитие и политика в условията на 

европейска интеграция. 

Тема 8. Възможности и перспективи за развитие на местното самоуправление и управление в 

България чрез регионализация. 

Тема 9. Концепцията “Добро управление” и приложението й на местно равнище. 

Тема 10. Избори – същност и функции. Изборни системи 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Програмата е структурирана в един модул, като той  третира основни въпроси от учебната 

дисциплина. 

Основен метод за даване на нови знания са лекциите. Те се изнасят пред потоци или зали и 

дават основните знания по изучаваните теми и въпроси в определена научна и логическа 

последователност. 

Упражненията се провеждат по зали. При провеждането им се решават типови и други 

задачи, като се използват основните теоретични изводи, методи и формули, получени на лекциите. 

По време на упражненията се проверява предварителната подготовка, формират се умения у 

обучаваните за решаване на задачи и се задават задачи за самостоятелна работа. 



Консултации (индивидуални и групови) се провеждат във времето за самостоятелна работа 

(самоподготовка) и имат за цел да изясняват въпроси, възникнали при изучаването на учебния 

материал и да оказват методическа по-мощ на обучаемите при самостоятелната им работа. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Резултатите от обучението по дисциплината въз основа на настоящата учебна програма се 

оценяват в хода на провежданото обучение и посредством семестриален изпит за задочното 

обучение.  

Крайната оценка в хода на обучението се закръглява с точност до единица и се получава в 

резултат на поставените текущи оценки от  практическите упражнения въз основа на зависимостта: 

ТО= 0,7.(ОС1 + ОС2+...+ОСNс)/NС + 0,3.(ОП1 + ОП 2+...+ ОП Nп)/Nп, където: ОС1, ОС2,…, ОСNс 

са оценките от отделните семинарни занятия за семестъра; NС е броят на семинарните занятия за 

семестъра; ОП1, ОП2,…, ОПNп са оценките от практическите упражнения за семестъра; Nп е броят на 

упражненията за семестъра. 

Крайната оценка по дисциплината се закръглява до цяло число и се получава по следната 

зависимост: 

КО=0,7.СИ+0,3.ТО, където СИ е оценката от семестриалния изпит. 

Крайната оценка се вписва в изпитния протокол, студентската книжка, главната книга, 

дипломата и европейското дипломно приложение. 
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1. Исторически и правен преглед на местното самоуправление.  

2. Местно самоуправление – организация и  правна регламентация. 

3. Местна власт и местна администрация – структура и организация. 

4. Община – основни функции за реализиране на местно самоуправление 

5. Структура на общината. Кмет, кмет на кметство, кметски наместник. Кмет на район. 

Функции. 

6. Общински съвет  - правен статут, функции и организация. 

7. Правомощия на кмет и общински съветници 

8. Структура на областната управа. Областен управител. Областна администрация – 

правомощия и отговорности. 

9. Съдържание и принципи на ЕХМС 

10. Гражданско участие в местното самоуправление – форми и инструменти. 

11. Регионално развитие  - особености и политика. Административни и неадминистративни 

единици на териториално деление. 

12. Регионално развитие и политика – принципи и подходи. 

13. Институционална инфраструктура на регионалното развитие. 

14. Регионализация като възможност за развитие и перспективи на местното самоуправление. 

15. Европейски принципи за „Добро управление“ – силни и слаби страни 

16. Изборен процес – същност и функции. Изборни системи. 
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