
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управленски информационни 

системи  

Код: BPA43  Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции , Лабораторни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р  Светослав Димков (СФ) , тел.: тел.: 965 3537 , e-mail: sdim@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студенти от специалност “Публична администрация” на Стопански 

факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средствата за 

създаване и реализиране на компютризирани и автоматизирани управленски 

информационни системи. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината запознава студентите с 

основните проблеми, методи и техники, познаването на които е задължително 

условие за осъществяване на ефективен мениджмънт   в организациите от публичния 

сектор опериращи в съвременното гражданско общество. Разглеждат се модерни 

компютърно базирани средства за подпомагане на управленския процес във всички 

точки на организацията и на всички управленски нива. Разглеждат се елементите на 

съвременните управленски информационни системи и съвременни софтуерни 

решения за реализация на такива системи   

ПРЕДПОСТАВКИ: Информационни технологии, Основи на управлението, 

Стратегическо управление, Организационно поведение. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата 

на лекцията, най-съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. 

Лекциите задължително предхождат упражненията. На лабораторните упражнения 

студентите предварително изучават теоретичната част и се подготвят за 

упражнението. Асистентът представя различни практически решения и казуси, 

свързани с темата на упражнението.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването на знанията и 

уменията на студентите е комплексно и включва семестриално оценяване, 

извънаудиторно оценяване за дисциплини и сесийно оценяване за дисциплини с 

изпит, което се основава на писмен изпит (тест). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Информатика и информационни системи. 

Авангард Прима, София; Върбанов, P., С. Парушева и др. „Информационни 

технологии в бизнеса". Изд. „Фабер", В.Търново, 2009.; Наков О., Д. Гоцева, С. 

Куюмджиева, Н. Кучмова - Мениджмънт на информационни системи, ТУ-София, 

2007.; Николов, И.П., Управленски информационни системи в предприятието - в 

обслужващата сфера, т.2, УНСС,Essentials of Systems. Springer-Verlag, 2008; O'Brien, 

J. 2003. Management Information Systems. McGraw-Hill.; Russell, S., P. Norvig. 

Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.). Pearson Education Ltd., 2003. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на опазването на 

околната среда   

Код: BPA44  Семестър: 7  

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа,CУ – 1 час   

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р инж.Иван Даков (СФ),  тел.: 965-3913 , e-mail: idakov@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Управление на опазването 

на околната среда  е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската 

програма на специалност „Публична администрация” на Стопански факултет, ТУ-

София. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина 

Управление на опазването на околната среда е студентите да изучат и да могат да 

прилагат подходите, функциите и процесите на управление по опазване на околната 

среда, както и методите за анализ разходи ползи при избора на екологични проекти и 

в съответствие със своите потребности да придобиват нови знания и възможности в 

тази предметна област. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху 

въпросите на опазване на околната среда и устойчивото развитие, запознавайки ги с 

икономическите принципи и инструменти на въздействие върху процесите на 

опазване на водите, почвата, атмосферата  в условията на хармонизация на страната 

с принципите, директивите и подходите прилагани от Европейския  съюз в  

политиката по управление и въздействие върху околната среда. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Микроикономика, Макроикономика, Икономика на публичния 

сектор, Основи на управлението 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и 

мултимедиен прожектор. В упражнения се предвижда работа със софтуерни 

продукти за онагледяване на методите. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит в края на семестъра 

– 60%(защита на реферат, презентация и оценка от работа през семестъра-0,40%. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Гарднър,Г., и колектив,(2015) ,Справяне 

със скритите заплахи за устойчивото развитие,Състоянието на планетата 2015 

год.доклад за напредъка на устойчивото развитие,изд.Книжен тигър,С.2015; 

Hanley,N.,Shoren,J.,White,B.,(2013) Introduction: Economics for the Environment, 

OXFORD, second edition, University Press; Състоянието на планетата 

2014).Управление за устойчиво развитие. изд.Книжен тигър,С.2014 ,ISBN 978-954-

429-024-5; ДИМОВ Н., Околната среда от енвиронментализма до свободата, 

изд.къща МАК, София, 2012, ISBN978-8585-30-9; Състоянието на планетата  2012, 

Институт Уърлдуоч, изд.Книжен.Тигър, София, 2012, ISBN 978-954-429-016-0; 

Състоянието на планетата 2013.  

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Европейски интеграционни 

процеси  

Код: BPA 45  Семестър: 7  

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. Божана Неделчева (СФ), тел.: 8685643, e-mail: bojana.bn@abv.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Европейски 

интеграционни процеси" е задължителен фундаментален учебен курс от бакала-

върската програма за специалност "Публична администрация" 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Основната цел на дисциплината е на 

базата на общите концепции и исторически форми на интеграцията да проследи 

идеята (и практическата и реализация) за обединение на Европа и възникването на 

Европейския съюз като еталон на съвременните интеграционни процеси в световен 

мащаб. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  В контекста на заложената цел се 

проследяват еволюционните форми и етапи на интеграцията, нейната 

институционализация и законодателно укрепване, преходът от икономическа към 

монетарна и политическа интеграция, значението на Европейския съюз и неговото 

разширяване, членството на България и стратегията му за развитие на 

информационното общество. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Базови знания в областта на Основи на публичната 

администрация, Макроикономика, Връзки с обществеността 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата 

на лекцията, най-съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. На 

семинарни упражнения се дискутират теми, решават се тестова, казуси и задачи в 

зависимост от прдварително зададената тема. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез оценка, която се формира от 

две съставки: оценка от изпит  с коефициент на тежест 0,8 и оценка от семинарните 

упражнения с 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Попова, Ж., Право на Европейския съюз, 

Сиела, 2011г.; Георгиева, Е., Европейска интеграция, 2008г.; Маринов, В., и 

колектив, Европейска икономическа интеграция, УИ  „Стопанство” УНСС, 2001г.; 

Георгиева Е., Европейска икономическа интеграция, Издателство ”Византия”, С., 

2001; Основи на Европейската интеграция, под общата редакция на Р. Иванова, 

Второ преработено и допълнено издание, ЦЕИ, С.,1998 г 

 

 

 

 

mailto:bojana.bn@abv.bg


ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Териториално устройство и 

инфраструктура 

Код: BPA46 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за семестъра: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 6 

 
 

ЛЕКТОР: 
Гл.ас. д-р инж. Тереза Тодорова-Соколова (СФ), тел.: 965 2259, e-mail: terezat@tu-

sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Публична Администрация“ на Стопански 

Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “Териториално 

устройство и инфраструктура” има за цел да запознае студентите със същността и 

значението на териториалното устройство, както и представя инфраструктурата, като 

самостоятелна част от  общественото възпроизводство, база за устойчиво развитие.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината разглежда основните въпроси 

и задачи решавани при устройството и развитието на регионите и територията. 

Представя инфраструктурата като самостоятелен елемент в рамката на общественото 

възпроизводството. Поставя основните проблеми касаещи териоториалното и 

инфраструктурното изграждане и управление. Изяснява необходимостта от 

интегрирано регионално и простарнствено развитие, като посочва ролята и 

значението на проектите за постигане на устойчивост в това развитие.  

ПРЕДПОСТАВКИ: “Основи на управлението”, “Макроикономика”, “Количествени 

методи и статистика”, “Информационни технологии”, “Регионална икономика и 

политика“ и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се обезпечават с помощта на 

мултимедиен проектор и други помощни средства. Семинарните упражнения се 

провеждат по определени теми със съответната група, като се обсъждат примери и 

казуси, решават се практически индивидуални и групови задачи.   

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира въз 

основа на текуща оценка от тест (67%) и оценка за работата на студентите в 

семинарните упражнения (33%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Апостолов, А. (2005). Разработване на 

проекти за устойчиво развитие. С: Projecta; 2. Ениманев, К. (2007). Териториално 

устройство и инфраструктура. София: "ПЕТЕКСТОН"; 3. Калинков, К. & 

Господинова, А. (2013). "Териториално устройство". Варна: Издателство „Наука и 

икономика“; 4. Лефтерова, Т. (2009). "Ръководство за упражнения по Инженеринг II 

(Индустриален инженеринг"). С: 8.Национална програма 2020. (2015, September). 

Retrieved from http://www.strategy.bg/...; 9..Национална стратегия за регионално 

развитие на РБ за периода 2012 – 2022 г. (2015, August). Retrieved from 

http://www.mrrb.government.bg/... 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Неправителствени организации и 

публична власт 

Код: BPA47 Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5 

 
 

ЛЕКТОР: 
Доц. д-р Минчо Куминев (СФ), тел.: 965 2882; minchok@abv.bg 

Технически Университет - София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Неправителствени 

организации и публична власт  е задължителен фундаментален учебен курс от 

бакалавърската програма на специалност „Публична администрация” на Сто-

пански Факултет. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е да 

представи знания и да изгради умения за формирането, начините на функциониране 

и управление на различните типове неправителствени организации. Да се запознаят 

студентите с различните начини на финансиране и самоиздръжка на 

неправителствените организации. Ситуирането им в гражданските общества. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание се фокусира върху 

видовете неправителствени организации и начините за формиране, българските 

неправителствени организации и ролята и значението им в българския преход. 

Обръща се внимание и на държавните институции и взаимодействието им с 

неправителствените организации както и ролята на медиите. 

ПРЕДПОСТАВКИ: микроикономика, макроикономика, икономика на 

публичния сектор, основи на управлението,  

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции се провеждат с помощта на видео- и 

шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, 

различни определения, величини, органиграми. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Писмен изпит – тест в края на 

семестъра – 70%; работа на студентите през семестъра – 30 %. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Лаверн, Д., Експертите на прехода, С., 

2010, 2. Тодорова, А., Задкулисието на прехода, С., 2013, 3. Арон, Р., Демокроция и 

тоталитаризъм, С., 1994, 4. Проданова, В., Политология, С., 2003, 5. Стратегическо 

планиране, С., Институт за устойчиви общности България, 1997, 6. Христов, М., 

Социополитически аспекти на прехода, 2013, 7. Пачкова, П., Политическа 

социология, С., 2009, 8. Кантарджиев, В., Политика на ЕС, С., 2011  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Системи за качество в 

публичната администрация 

Код: BPA 48.1  Семестър: 7 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р Ина Николова-Яан (СФ), тел.: 02 965 3531 , e-mail:jahn_ina@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираема  управленска 

дисциплина за студентите  от специалност “Публична администрация”на Стопански 

Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина “ Системи за 

качество в публичната администрация ” има за цел да запознае запознае студентите 

със съвременните подходи и модели за управление на качеството и създаване на 

умения за тяхното практическо прилагане в публичните организации 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание на дисциплината се 

фокусира върху въпросите на  същността, принципи на управление на качеството. 

Разгледан  е част от инструментариума (техники и методи)  за анализ и непрекъснато 

подобряване на качеството на  услугите. Представени са  стандартите EN ISO 

9000:2005,  EN ISO 9001:2008, EN ISO 9004:2009, EN ISO 19011:2011, както и 

изграждането на системи за управление на качеството и осигуряване на устойчив 

успех на организациите. 

ПРЕДПОСТАВКИ: „Основи на мениджмънта”и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на мултимедия. В 

семинарните  упражнения се предвижда работа по казуси за онагледяване на мето-

дите за управление на качеството в публичните организации.. Практическата част 

включва примери от практиката, казуси, задачи и др. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: текуща оценка 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Дюкенджиев, Г., Р. Йорданов, Контрол и 

управление на качеството, Софттрейд, София, 2008,  

Лазаров, И., Мениджмънт на качеството. ТУ - София - TUV Academie - Rheinland. 

София, 2001 

Николова, И., Управление на качеството, (учебник), Кинг, 2009 

Яръмов, К., Системи за управление на качеството ТУ - София - TUV Academie - 

Rheinland. София, 2001 

Kamiske, G. F. Die Höhe Schule des Total Quality Management. Berlin: Springer-Verlag, 

2003,  

Juran, J. M., F. M. Gryna. Quality Planing and Analysis. McGraw-Hill, N. Y., 1993. 

Masing, W. Handbuch Qualitätsmanagement. München: Hanser, 2004 

Pfeifer, T., Qualitaetsmanagement, 2 aufgabe. Karl Hanser Verlag, Munhen Wien, 1996 

Spath, D. Qualitätsmanagement. Karlsruhe: Wbk, 2005 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Технологии за вземане на 

управленски решения  

Код: BPA48.2  Семестър:  7 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 5  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р  Светослав Димков (СФ) , тел.: 965 3537 , e-mail: sdim@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: „Технологии за вземане 

на управленски решения в публичната администрация" е избираема от групата 

управленски дисциплини. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на учебната дисциплина е 

студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и средствата за 

създаване и реализиране на компютризирани и автоматизирани управленски 

информационни системи. Дисциплината запознава студентите с основните 

проблеми, методи и техники, познаването на които е задължително условие за 

осъществяване на ефективен мениджмънт   в организациите от публичния сектор 

опериращи в съвременното гражданско общество. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Целта на учебната дисциплина е да 

представи знания и да изгради умения у студентите да прилагат различни 

евристични методи при вземането на различни типове решения в процеса на 

управление. Курсът създава предпоставки за адаптивно, продуктивно и творческо 

прилагане на методите при вземане на различни управленски решения в условията 

на динамичност и неопределеност. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Информационни технологии, Основи на управлението, 

Стратегическо управление, Организационно поведение. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата 

на лекцията, най-съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. 

Лекциите задължително предхождат упражненията. На семинарните упражнения 

студентите предварително изучават теоретичната част и се подготвят за 

упражнението. Асистентът представя различни практически решения и казуси, 

свързани с темата на упражнението.  

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването на знанията и 

уменията на студентите е комплексно и включва семестриално оценяване, 

извънаудиторно оценяване за дисциплини и сесийно оценяване за дисциплини с 

изпит, което се основава на писмен изпит (тест). 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Публичната администрация. Учебно 

пособие за ЧПК „София”, Авангард, 2011 г.; Димитров, Д. В. Управление на 

конфликта. С, 2005; П, Стратегическо управление, С, Авангард прима, 2011.; Павлов 

П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор (трето 

актуализирано и доп. издание), УИ на ВСУ "Ч. Храбър", 2008.;  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на държавна и 

общинска собственост  

Код: BPA48.3   Семестър:  7  

Вид на обучението: 

Лекции и семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа.  

Брой кредити: 5 

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д.ик.н Кирил Ангелов (СФ), e-mail:ang@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Свободно избираема 

дисциплина за студентите от специалност „Публична администрация” на Стопански 

факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Обучението по дисциплината цели не 

само студентите да бъдат запознати с реда и условията за извършване на сделки с 

държавна и общинска собственост, съгласно ЗДС, ЗОС и други нормативни 

документи, но и да придобият компетенции да извършват задълбочен сравнителен 

анализ на възможните варианти за управление на държавната и общинска 

собственост, както и да бъдат в състояние да разработват дългосрочна стратегия с 

план за управляване на собствеността. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината включва основни лекции и 

семинарни упражнения по следната тематика: Основни групи на правото на 

държавна и общинска собственост; Действия по управление и разпореждане с 

обектите на публична частна държавна и общинска собственост; Стопанска дейност 

на държавата и общината – форми и правен режим; Учредяване на концесии, 

свързани с държавни и общински имоти; Приватизация на държавно и общинско 

имущество; Разработване на стратегия и план за управление на държавна и 

общинска собственост. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Свързана с икономическите и юридическите дисциплини и 

доразвива познанията от тях. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат по традиционен начин. 

Отделни теми се представят с помощта на бимер, чрез който на екрана се проектира 

структурата на лекцията, най-съществени определения, таблици и графики. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението се контролира чрез текуща оценка.  Оценката се формира на базата на 

резултатите от средноаритметичната оценка на две писмени контролни работи. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Закон за държавната собственост (Д.В. 

бр.44, 1996 г. ... ДВ бр.45/2012 2.. Закон за общинската собственост (ДВ 

бр.44/1996…. ДВ бр. 45/2012 3. Закон за концесиите (ДВ бр. 36/2006……… ДВ 

бр.45/2012), 4. Закон за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ бр. 

28/2012….ДВ бр.19/2011 г.), 8. Наредба № 7/1997 за продажба на движими вещи – 

частна държавна собственост (ДВ 109/1997 – ДВ 55/1999), 9. Правилник за 

прилагане на ЗДС (ДВ бр.78/2006 – ДВ бр.47/2012) 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Управление на промените 

Код: ВРА 49 Семестър:  8  

Вид на обучението: 

Лекции, Семинарни упражнения и 

Курсова работа 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4  

  

 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Олга Гераскова (СФ), тел.: 9652916 , e-mail: ogeras@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Учебна дисциплина за 

студенти по специалност “Публична администрация” на Стопански факултет на ТУ 

– София за образователно-квалификационната степен “бакалавър” 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на обучението по “Управление на 

промените” е студентите да получат знания, които ще им позволят бързо и 

компетентно да вземат решения, свързани с успешното управление на промените в 

публичната администрация 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Разглеждат се теми, свързани с факторите за 

промяна, видовете промяна, степента на участие на подчинените и ролята на 

ръководителя на промените, както и подходите, които могат да се използват за 

планиране и осъществяване на промените. Подробно се разглеждат източниците на 

съпротива и подходите за нейното управление 

ПРЕДПОСТАВКИ: Необходими са познания по Мениджмънт на човешките 

ресурси 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, изнасяни с помощта на Power Point. 

Семинарни упражнения, изпълнявани чрез работа в групи с непосредственото 

участие на преподавателя, видеофилми, казуси, тестове и други активни методи на 

обучение 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Изпит чрез тест 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. Гераскова, О., “Мениджмънт на 

промените”, ТУ, С., 1999; 2. Гераскова, О., “Мениджмънт на промените”, Авангард 

Примар С. 2013; 3. Колчагова, Б., “Мениджмънт на персонала”, ТУ, С., 2001; 3. 

Appeleby, R., Modern Business Administration, Pitman Publishing, 2001; 4. Hellriegel D., 

J. W. Slocum, Management, Addison-Wesley Publishing Company Inc., N. J., 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Демография и социална 

политика 

Код: ВРА50.1 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа. 

Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР: 
Доц. д-р Ангел Кондев (СФ), e-mail:  akondev@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН Избираема правно-

политическа дисциплина за студентите от специалност "Публична администрация 

“на Стопански Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен 

“бакалавър”.  

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина ”Демография и 

социална политика” има за цел да запознае студентите с основните проблеми на 

демографията и социалната политика, да осмисли съвкупността от управленски, 

правно-нормативни и др. дейности на държавната власт  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Учебното съдържание е насочено към  две 

проблемни  полета: на демографията и социалната политика. В първата проблемна 

област вниманието е насочено към същността на: демографската политика и нейното 

място в цялостния обществено икономически живот; демографската политика на 

България; последиците от демографските тенденции в България. Във втората 

проблемна област акцентът е поставен върху: съвкупността от управленчески, 

правно-нормативни и др. дейности на държавната власт, за решаване на социалните 

проблеми на обществото. Разгледана е социалната политика в областта на трудовите 

отношения, на регулиране на доходите, социалното осигуряване на работниците и т. 

н. 

ПРЕДПОСТАВКИ: управленски науки и социология.. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мул-

тимедиен прожектор. В семинарните упражнения се обсъждат проблеми по 

съответната тематика в рамките на групата. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се 

формира от три съставки: две контролни работи с коефициент на тежест 0,4 всяка и 

оценката от семинарните упражнения с 0,2 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  
1. Брайкова, Т. Теория на социалната политика, Изд. "Парадигма", С., 2000 г. 2. 

Брайкова, Т. Модерните социални държави, изд."А-3" LTD, С., 1998 г. 3. Христова, 

Св. Социална политика, ИПК "Рацио - 90", С., 1998 г. 3. Гълабов, Н., Демографският 

срив в България и възможности за усъвършенстване на демографската политика,  

СИЕЛА, С., 2005г. 4. Димова, Д. Социална политика, УИ"Стопанство", С., 1997 г. 5. 

Жекова, В., Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите 

през втората половина на ХХ век, АИ” М.Дринов”, С., 2002г. 6. Социалната 

реформа, изд."Сиела", С., 1996 г. 7. Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и 

ХХІ век, С., АССА-М, 2002г. 8. Percent demographic developments in Europe 2000, 

Council of Europe Publishing 9. Below Replacement Fertility – N.Y. UN, 2000  
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Екологично право  

Код: BPA 50.2  Семестър:  8  

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

 Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Проф. д-р Стефан Стефанов (СФ), тел.: 965 3233 , e-mail: sstefanov@tu-sofia.bg. 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН:  Екологично право" е 

свободно избираем учебен курс от бакалавърската програма за специалност 

"Публична администрация". 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: е студентите да получат знания за 

правната уредба на опазването на околната среда.В края на обучението си студентът 

ще знае същността, предмета, принципите и източниците на екологическото право, 

познава структурата на управление на опазването на околната среда, знае за 

юридическата отговорност при нарушаване екологичното законодателство, познава 

правния режим върху собствеността върху природни ресурси, познава особеностите 

на правния режим отделните компоненти на околната среда, знае за 

международноправната уредба на опазването на околната среда. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:  Съдържат се теми по следните проблеми: 

Понятие за екологично правото; Източници на екологическото право;  Органи за 

управление на опазването на околната среда; Юридическа отговорност за 

закононарушения при опазването на околната среда; Административна отговорност 

за нарушения при опазването на околната среда; Мониторинг на околната среда 

Оценка на въздействието върху околната среда и друга в тази област на правото. 

ПРЕДПОСТАВКИ:  Базови знания в областта на Основи на правото, Гражданско 

право, Конституционно право, Организация и управление на държавната 

администрация. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ:  Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор, чрез които на екран се проектират структурата 

на лекцията, най-съществени определения, таблици, фигури, графики и формули. 

Семинарните упражнения са под ръководството на асистент. Студентите осмислят и 

обсъждат тема от преподадена лекция. Целта е стимулиране на студентите за 

изказване на собствено мнение по даден проблем и развиване на творчески 

способности. Заверка - съгласно Правилника на ТУ - София. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:  Постигането на поставената цел на 

обучението по учебната дисциплина се контролира чрез текуща оценка, която се 

формира от две съставки: оценка от две конттролни с коефициент на тежест по 0,4 

всяко и оценка от семинарните упражнения с 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  Пенчев, Г., Екологично право, Фенея, 

2011г.; Закон за защитените територии. Обн., ДВ, бр. 133/1998 г., посл. изм. и доп. 

ДВ, бр. 28/2005 г.;  Закон за опазване на околната среда. Обн., ДВ, бр. 91/2002 г.,  

посл. изм. и доп. бр. 30/2008г.. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Политология 

Код: BPA 50.3 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР:  

Доц. д-р Минчо Христов (СФ), тел: 0898 20 77 87, minchok@abv.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Избираем учебен курс за 

студентите от специалност „Публична администрация” на Стопански факултет, ТУ-

София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Знанията, придобити 

от този учебен курс, са основа за усвояване на предвидените в учебния план други 

правни и управленски дисциплини. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Учебната дисциплина «Политология”  

представлявя въведение в обширната проблемна сфера на политологията. 

Разглеждат се и основните понятия и категории на тази политическа наука. 

Специално място се отделя на политическия процес и механизмите на действие на 

политическата власт.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Дисциплината „Политология” е основна 

дисциплина за студентите от специалност „Публична администрация”. В 

дисциплината се изучават следните теми: дефиниране на понятието „политика”; 

същност на политическата власт – категория, структура, функции; структура и 

футкции на политическата система; ефективност и политическа стабилност; 

държавата като политически институт – понятие и функции. форми на управление; 

парламентът като народно представителство; парламентарни функции; същност на 

партийната система и нейните функции; политически режими; диктатура и 

демокрация. политическите партии и техните функции. класификация – либерални, 

консервативни, социалдемократически, комунистически. религиозни, 

националистически и неофашистки партии. аспекти на политическото поведение; 

електорално поведение;електорален протест. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на 

шрайбпроектор, чрез които на екран се проектират структурата на лекцията, някои 

определения и най-съществени знания и зависимости. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Оценката се формира като 0,40% е 

резултат от разработване на есе и останалите 0,60% се формира от оценката от 

изпита. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  1. Семов, М., Политология, С., 1993; 2. 

Янков, Г., Политологическата мисъл от древността до наши дни, С., 1994; 3. 

Тодоров, А., Модерната политическа мисъл, С., 2001; 4. Дал, Р., Съвременният 

политически анализ, С., 1996; 5. Карасимеонов, Г., Политика и политически 

институции, С., 1997;  6. Найденов, Г., Сто годишната парадигма, С., 2003 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Европейски програми и 

проекти 

Код: BPA51 Семестър: 8 

Вид на обучението: 

Лекции , Семинарни упражнения 

Часове за седмица: 

Л – 2 часа, ЛУ – 2 часа 

Брой кредити: 4 

 
 

ЛЕКТОР: 
    Проф. д-р инж. Огнян Андреев (СФ), тел.: 965 3282, e-mail: oandre@tu-sofia.bg 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна учебна 

дисциплина за студентите от специалност “Публична администрация” на Стопански 

Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: Целта на дисциплината „Европейски 

програми и проекти“ е да даде на студентите основни знания и да им гарантира 

достатъчен практически опит, свързан с консултирането и с прякото им участие с 

проекти в различните европейски и национални програми и фондове, които 

осигуряват съответните грантове и кредити, необходими за насърчаване на 

реализацията на различни по своя характер дейности.  

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: „Европейски програми и проекти” е 

фундаментален учебен курс за студентите от специалност „Публична 

администрация“. Основни теми, които се разглеждат: Необходимостта и 

значимостта на системата конкурс-проект-договор; Преглед на процеса на 

евроинтеграция на България с помощта на присъединителните програми на ЕС; 

Запознаване със спецификата и особеностите на различните европейски и 

национални програми и фондове и др. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Право на ЕС, Регистри и документооборот, Европейски 

интеграционни процеси и др. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекциите се провеждат с помощта на преносим 

компютър и мултимедиен прожектор. Семинарните упражнения се провеждат по 

определени теми със съответната група, които се обсъждат и се решават практически 

индивидуални или групови задачи.   

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Крайната оценка се формира въз 

основа на писмен изпит (67%) и оценката за работата на студентите в семинарните 

упражнения (33%).  

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1. АНДРЕЕВ, О. Д., Мениджмънт на проекти, 

Софттрейд, 2006; 2. АНГЕЛОВ, Н. П., Н. В. КОЛЕВА, Европейски програми и проекти, 

Издателство на ТУ-София, 2010 (учебник 116 стр.); 3. КОЛЕВА, Н. В., Н. П. АНГЕЛОВ, 

Учебно помагало с протоколи по Европейски програми и проекти, Издателство на ТУ-

София, 2011; 4. WYSOCKI, R. K., Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, 

Wiley Publisher, 6th ed., 2011; 5. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, USA, A Guide to the 

Project Manage¬ment Body of Knowledge (PMBOK  Guide), 5th Edition, 2012; 6. КОЛЕВА, Н. 

В., Н. П. АНГЕЛОВ, Анализ на заявката за кандидатстване с проект при финансиране по 

европейските програми, Доклад в Международната научна конференция АМТЕХ`12 и 

статия в Сборник с доклади от същата конференция, Технически университет – София, 19-

20 октомври, 2012 г., стр. 522-527. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

Наименование на учебната 

дисциплина: 

Електронно обслужване в ПА 

Код: BРА52  Семестър:  8  

Вид на обучението: 

Лекции , Лаборaторни упражнения  

Часове за седмица: 

Л – 3 часа, ЛУ – 2часа 

Брой кредити: 4  

  
 

ЛЕКТОР: 

Доц. д-р инж. Румяна Илиева, тел.:  089390233, e-mail: rilieva@tu-sofia.bg; 

Технически Университет – София 

СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН: Задължителна 

дисциплина за студентите от специалност “Публична администрация” на Стопански 

Факултет, ТУ-София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”. 

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:Да осигури знания и умения на 

студентите относно използването на принципите за електронно обслужване и 

документиране в публичната администрация, информационно-комуникационните 

характеристики на  електронните услуги, тяхната законодателна рамка, основните 

инструменти за електронно обслужване и сигурност на обмена на информация. 

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Материалът по дисциплината е разпределен 

в три основни модула: Нормативна база; Технологична база; Моделиране, 

реинженеринг и мениджмънт на административни процеси. 

ПРЕДПОСТАВКИ: Информационни технологии в ПА, Интернет приложения в ПA, 

Управленски информационни системи, Проект по Информационни технологии в 

ПА. 

МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на преносим компютър и мул-

тимедиен проектор. Лаборатoрни упражнения със софтуерни продукти за усвояване 

на методите на Електронно обслужване в ПА. Курсова работа с описание и защита. 

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ: Текуща оценка, формирана от пет 

съставки: три ключови контролни теста, оценка от лабораторните упражнения и от 

курсова задача, всяка с коефициент на тежест 0,2. 

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Стратегия за електронно управление в 

Република България 2014-2020; 2. ISA² - програма за решения за оперативна 

съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, 

предприятията и гражданите като средство за модернизиране на публичния сектор 

2016-2020; 3. Голешевска, В., Р. Илиева, Обзор върху методите за измерване на 

динамичната адаптивност на съвременни организационни структури. Научни 

известия на НТСМ, год. ХXII, бр. 4/153: XХІII MНТК „АДП-2014”, 2014; 4.Закон за 

достъп до пространствени данни (посл. изм. ДВ, бр. 26/7.04.2015 г); 5.Закон за 
електронното управление (посл. изм. ДВ. бр.40/13.05.2014г.; 6.Закон за електронния документ и 

електронния подпис (посл. изм. ДВ. бр. 100/21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г.); 7.Закон на 

електронните съобщения (посл. изм. ДВ. бр.79/13.10.2015г.; 8. Ilieva, R., V. Goleshevska. A Conceptual 

Agenda for Agile Management. Ensuring Sustainable Development in the Period After the Financial Crisis, 

KSI Transactions on Knowledge society, V.7, N.3, Sept.2014; 9. Ilieva, R., D. Gashurova, Methodical 

Aspects for Measuring Customers‘ Satisfaction of eServices in Automated CRM Systems. KSI Transactions 

on Knowledge society, V.8, N.4, Dec. 2015 
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