
 
ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  

 AD 606 

 АДМИНИСТРАТИВНА РЕФОРМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Приета: прот. № 12 от 22.06.2020 г. изм.  прот. №4 /29.11.2022 г. на УНС-ЦЮН 

 Лектор:  Доц. д-р Хасан Азис 

 

АНОТАЦИЯ  

Учебната дисциплина „Административна реформа и децентрализация“ в България 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 процеса на децентрализация, процесите на държавно управление, 

административната реформа в България, йерхаризация на правомощия, също така да се придобият 

знания по основните въпроси на управлението на изпълнителната и местна власт и делегиране на 

права. Ще се усвоят умения за анализиране на изпълнителната власт и администрацията. 

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

знания за: 

За процеса на децентрализация, Стратегията за децентрализация на България. 

Правомощията на изпълнителната и местната власт. Системата за разпределение на функции и 

процеси. 

Особености в структурата и стратегията за развитие на изпълнителната власт  в България, 

Гърция и Турция, процеса на децентрализация в трите държави. Интегриран модел за измерване на 

процеса на децентрализация на база сравнителен анализ между изброените по-горе страни. 

В резултат на предвидените по програмата упражнения обучаемите трябва да изградят 

нови способности:  

Да решават практически казуси в държавната администрация, да анализират процеса на 

децентрализация по сектори и да  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 във 

втори семестър през първи курс. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

Специалност Статут Кредити Хорариум 

л с общо присъст. 

Държавна и местна администрация Задължителна 6 30  30  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

Тема 1.  Теории за произхода и същността местното самоуправление и управление: естествена, 

обществено-стопанска, държавна. Местното самоуправление като териториална децентрализация 

на държавната власт. 

Тема 2.  Развитие  на административните реформи. Публичен и национален интерес. Видове 

самоуправляващи се организации (общности) – административни, неадминистративни и целеви. 

Тема 3. Понятията “централизация”, “деконцентрация”, “децентрализация” и връзката им с местното 

самоуправление и управление. Развитие на процеса на Децентрализация. Основни съвременни 

смислови акценти на понятието „реформа”. 

Тема 4. Държавно управление, местно управление и самоуправление – същност, различия, 

взаимоотношения и взаимодействие.  Йерархизация на правомощията между централната и 

местните власти в административнотериториалните единици. Модели на взаимоотношения между 

общините и съставните им административно-териториални структури. 

Семинар по занятия от 1.1 до 1.4. 

Тема 5. Влияние на централизацията, деконцентрацията и децентрализацията при формирането и 

развитието на местното самоуправление и управление в България. Ретроспекция на местното 

самоуправление и управление в България 

Тема 6. Териториална локализация на деконцентрираните структури на централната изпълнителна 

власт. Система за разпределение на правомощията между представителната и изпълнителната 

власт 

Тема 7. Централна администрация на изпълнителната власт. Деконцентрирана и децентрализирана 

администрация. Териториална администрация. Финансово-икономически проблеми на 

административните реформи 

Тема 8. Делегиране на права, същност и особености. Методически подход. Проблеми и трудности 

при делегирането на права. Основни принципи на държавно управление в Р България. Функции на 

държавата. Балансът на властите. 

Тема 9. Местното самоуправление като териториална децентрализация на държавната власт. 

Основни сфери на приложение и проявление на местното самоуправление. Ограничители. 

Тема 10. Местна демокрация и децентрализация. 

 

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. Децентрализация и централизация  – същност и функции. 

2. Местното самоуправление като териториална децентрализация в България и европейските 

държави. Децентрализацията – ограничения и възможности за силно местно 

самоуправление. 

3. Административни реформи – същност и развитие, финансово-икономически аспект, 

недостатъци и предимства. 

4. Видове самоуправляващи се организации в България. 

5. Развитие на процеса на децентрализация – период 2000 – 2020г. 

6. Държавно управление и местно самоуправление – същност, прилики и разлики. 

7. Йерархична стълбица на правомощията на  централна и местна власт. 

8. Структури, процеси и модели в управлението на общината. 

9. Развитие на местното самоуправление и управление в България. Влияние на 

децентрализацията върху развитието на местното самоуправление.  

10. Деконцентрираните структури на изпълнителната власт – същност и функции. 

11. Централна изпълнителна власт – правомощия, разпределение и организация. 

12. Администрация на изпълнителната власт – деконцентрирана и децентрализирана 

администрация. 

13. Делегиране на права – особености, същност, проблеми и трудности. 

14. Функции на държавата – основни принципи в контекста на децентрализирана власт. 

15. Разпределение на властите в структурата на държавното управление. 
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