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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

„СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА“ 
 

1. Публичен сектор, публична дейност, публичен мениджмънт. 
2. Организация и управление. Управление на организациите в публичната 

сфера. 
3. Стратегия - понятие; характерни определения; конкурентна основа на 

стратегията. 
4. Стратегическо управление в публичната сфера - понятие; субекти и 

обекти; процесът на стратегическо управление в публичната сфера. 
5. Стратегическо мислене и стратегическо ръководство в публичната 

сфера - понятие; принципи на стратегическото мислене; 
стратегически умения; стратегически качества.   

6. Школи в стратегическото мислене – групата на описващите теории за 
стратегиите (групата на описващите школи); групата на предписващите 
теории за стратегиите (групата на предписващите школи). 

7. Теоретични основи на стратегическото управление в публичната сфера 
– видове теории; формиране, развитие и основни изследователи; 
основни понятия; съвременни концепции за стратегическото 
управление. 

8. Стратегическо планиране в публичната сфера - понятие; процесът на 
стратегическо планиране в публичната сфера. 

9. Мисия и визия на организациите в публичната сфера – понятие; 
предназначение; изисквания към мисията и визията.  

10.  Цели на организациите в публичната сфера – понятие; видове; 
изисквания към публичните цели; дърво (диаграма) на целите: 
същност и технология за разработване.  

11.  Външна и вътрешна среда на организациите в публичната сфера – 
понятие; характеристики.  

12.  Стратегически анализ и оценка на външната и вътрешната среда на 
организациите в публичната сфера – цели на анализа; методи и 
техники за анализ. 

13.  Видове стратегии на организациите в публичната сфера. 
14.  Разработване и избор на публични стратегии – основни изисквания и 

правила; обективни и субективни трудности при разработване на 
стратегии; предпоставки за избор; критерии за оценка на публични 
стратегии.  

15.  Реализиране на стратегии в публичната сфера – тактика; политика; 
процедури; правила. 
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16.  Управление на реализацията и контрол над изпълнението на 
стратегии в публичната сфера – понятие; методи; видове контрол.  

17.  Мониторинг на публични стратегии – понятие; роля. 
18.  Оценка и актуализация на публични стратегии – понятие; оценка на 

ситуацията; оценка на резултатите; оценка на действията; оценка на 
синергията; форми на актуализация. 

19.  Стратегически „чудеса” в публичната сфера. 
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