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КОНСПЕКТ
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ЧАСТ ПЪРВА
ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ
1. Държавна власт. Понятие и обща характеристика, източник и
субект; суверенитет – понятие и видове. Способи за
осъществяване на държавната власт. Форми на пряка
демокрация.
2. Форма на държавно управление и държавно устройство –
понятие и видове.
3. Държавен орган – понятие, обща характеристика и видове.
4. Конституционноправен статус на гражданите. Българско
гражданство
–
понятие,
придобиване,
загубване
и
възстановяване.
5.Основни права и задължения на човека и гражданина.
Механизми за правна защита. Омбудсман.
6.Избирателна система – понятие и видове. Избирателно
право. Избирателен процес.
7.Народно събрание - обща характеристика. Конституиране,
организация и ред за дейност.
8.Компетентност на НС. Законодателен процес. Парламентарен
контрол. Актове на НС.
9.Правно положение на президента на РБ условия и ред за
избиране. Несъвместимост. Мандат.
Вицепрезидент. Политическа отговорност. Правомощия и
актове на президента.
10.Министерски съвет – обща характеристика. Образуване.
Прекратяване
на
пълномощията
на
МС.
Служебно
правителство. Сфери на дейност на МС. Правни актове.
11.Съдебна власт. Същност и предназначение. Органи на
съдебната власт. Принципи за тяхната организация и дейност.

12. Местно самоуправление – понятие и принципи.
Административно-териториално устройство на Република
България.
13.Общински съвет. Кмет. Областен управител. Правна
характеристика. Компетентност. Актове.
14. Органи на изпълнителната власт. Понятие. Оперативна
самостоятелност и обвързана компетентност. Централни и
местни органи на изпълнителната власт.
15. Държавна служба. Понятие. Правен статут на държавния
служител. Възникване, изменение и прекратяване на
служебните правоотношения между държавата и държавния
служител.
16. Административни актове на изпълнителните органи. Правна
характеристика.
Видове
административни
актове
на
изпълнителните органи.
17.Условия за законосъобразност на административните
актове. Недействителност на административните актове.
Нищожност и унищожаемост на административните актове.
18. Изпълнение на административноправни задължения.
19. Административна принуда. Понятие. Видове. Принудителни
административни мерки. Правни средства за обезпечаване
незаконността им.
20. Административен контрол – понятие и видове.
21. Производство по издаване на индивидуални, общи и
нормативни административни актове.
22.Оспорване
на
административните
актове
по
административен ред.
23. Оспорване на административните актове по съдебен ред
пред първа инстанция.
24. Касационно производство.
25.
Административнонаказателна
отговорност.
Административнонаказателно
отговорни
лица.
Административно нарушение. Административно наказание.
26. Производство по установяване на административни
нарушения. Обща характеристика. Акт за установяване на
административно нарушение.
27.Производство по налагане на административните наказания.
Правна характеристика. Административнонаказващи органи.
Наказателно постановление.

28. Обжалване на наказателни постановления пред първа и
касационна инстанция.
29. Отговорност на държавата за вреди, причинени от
незаконна административна дейност.
30. Публична администрация – понятие; специфични
определения; разграничение между публична и държавна
администрация; разграничение между публична и бизнес
администрация.
31.Основни аспекти на публичната администрация. Теоретични
основи на публичната администрация – етапи;административни
модели.
32.Административни организации. Основни положения на
организационната теория. Организационни модели.
33. Принципи на организацията и дейността на публичната
администрация. Йерархия, субординация и координация.
Централизация и децентрализация.
34. Контрол върху и в публичната администрация – понятие;
форми. Граждански и обществен контрол върху публичната
администрация – понятие; механизми за осъществяване.
35. Административна етика. Фактори, влияещи върху
административната
етика.
Инфраструктура
на
административната етика – понятие; елементи на етичната
инфраструктура.
36. Финансово управление и контрол в публичния сектор.
37. Вътрешен одит в публичния сектор.
38. Системи за финансово управление и контрол в
организациите от публичния сектор.
39. Публични финанси.
40. Бюджет. Видове бюджети. Контрол върху изпълнението на
бюджета.
41. Държавна и общинска собственост – управление и
разпореждане.
42. Публичночастно партньорство.

ЧАСТ ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНАТА ДЕЙНОСТ
1. Формиране и развитие на науката за управление.
2. Основни школи и подходи.
3. Организация; формални и неформални организации;
хоризонтално и вертикално разделение на труда.
4. Вътрешна и външна среда на организацията. Среда с
пряко въздействие и среда с косвено въздействие.
5. Управлението като процес. Основни функции.
6. Цели и целеполагане. Управление по цели.
7. Функцията "планиране". Елементи на планирането;
формулиране на цели; последователност на действията;
изпълнение на плановете.
8. Стратегическо планиране. Същност на процеса; мисия на
организацията; цели на организацията; анализ на
външната среда; анализ на силните и слаби страни на
организацията.
9. Функцията "Организиране". Организационни структури,
проектиране на организационни структури; видове
организационни
структури;
изменения
на
организационната структура.
10.
Делегиране на пълномощия. Организиране и
разпределяне на пълномощията.
11.
Функцията
"мотивиране".
Съдържателни
и
процесуални теории за мотивацията.
12.
Функцията "контролиране". Същност на контрола;
Видове контрол; процес на контролиране; характеристики
на ефективния контрол.
13.
Процесът на вземане на управленски решения.
Видове управленски решения. Модели и методи за
вземане на управленски решения.
14.
Комуникациите в управлението; комуникационен
процес;
междуличностни
и
организационни
комуникационни бариери; стратегии за усъвършенстване.
15.
Ръководство и лидерство. Власт, влияние, лидерство.
Основни форми на власт и влияние; основни теории за

лидерство; фактори, влияещи върху ефективността на
лидерството.
16.
Групите в организацията и тяхната ефективност.
Класификация на групите. Фази на развитие на групите.
Характеристика на групите; фактори, влияещи върху
ефективността на групата.
17.
Управление на конфликтите в организацията.
Същност на конфликта; класификация на конфликтите.
Стратегия за разрешаване на конфликтите.
18.
Управление на стреса в организацията. Същност на
стреса; видове стрес; предпоставки за стрес. Стрес и
дистрес. Стратегия за намаляване равнището на стреса в
организацията.
19.
Управление на промените; същност, видове промени;
основни модели и стратегии на промяната. Модели, етапи
и подходи за управление на промените.
20.
Организационна култура; основни функции и
елементи. Формиране на организационната култура.
21.
Белезите на ХХІ век в мениджмънта. Мениджмънт
между реда и хаоса.
22.
Мениджмънт на проекти. Критерии за оценка и
селекция на стратегически проекти
23.
Формиране и управление на екипи. Основни
елементи. Разграничение между група и екип. Причини
налагащи използването на екипния подход.
24.
Мениджмънт на кризисни ситуации. Същност на
кризата. Основни етапи. Роля на ръководителите в
процеса.
25.
Бенчмаркинга като управленски инструмент. Основни
принципи. Видове. Основни фази.
26.
Мениджмънт на времето и ръководителя. Основни
процеси. „Прахосници” на времето и тяхното редуциране.
Планиране на времето.
27.
Управление на човешките ресурси в организацията.
Същност. Основни функции.
28.
Стратегическо управление на човешките ресурси.
Видове стратегии. Основни изисквания към стратегиите за
човешките ресурси. Модел на компетентностите

29.
Планиране на потребностите от човешките ресурси.
Основни цели. Анализ на труда. Проетиране на
длъжностите. Длъжностно - квалификационни стандарти
30.
Подбор на човешките ресурси в организацията.
Основни методи и техники.
31.
Същност, цели и основни изисквания на системата за
оценка на персонала.
32.
Подходи и системи за обучение, квалификация и
развитие на човешките ресурси. Менторство и коучинг.
33.
Управление на кариерата. Планиране на кариерата.
Етапи.
34.
Основни мотивационни модели. Разработване на
стратегия за повишаване мотивацията на персонала.
Мотивационен пакет
35.
Системи за управление на възнаграждението в
организацията.
36.
Публичен сектор, публична дейност, публичен
мениджмънт.
Стратегия
–
понятие;
характерни
определения; конкурентна основа на стратегията.
37.
Стратегическо управление в публичната сфера –
понятие; субекти и обекти; процесът на стратегическо
управление в публичната сфера.
38.
Школи в стратегическото мислене. Теоретични
основи на стратегическото управление в публичната
сфера.
39.
Стратегическо планиране в публичната сфера понятие; процесът на стратегическо планиране в
публичната сфера.
40.
Мисия и визия на публичната организация – понятие;
изисквания към мисията и визията. Цели на публичната
организация – понятие; видове; изисквания към
публичните цели; дърво (диаграма) на целите: същност и
технология за разработване.
41.
Външна и вътрешна среда на публичната
организация понятие; характеристики. Анализ на
външната среда на публичната организация – цели на
анализа; методи и техники за анализ. Анализ на
вътрешната среда на публичната организация – цели на
анализа; методи и техники за анализ.

42.
Видове стратегии в публичната сфера. Разработване
и избор на стратегии в публичната сфера – основни
изисквания и правила; обективни и субективни трудности
при разработване на стратегии; предпоставки за избор;
критерии за оценка на публични стратегии.
43.
Реализиране на стратегии в публичната сфера –
тактика; политика; процедури; правила. Управление на
реализацията и контрол над изпълнението на стратегии в
публичната сфера – понятие; методи; видове контрол..
44.
Регионално развитие – понятие; териториална основа
на регионалното развитие; стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие;
45.
Регионални планове, общински планове и областни
стратегии за развитие. Икономически растеж – понятие;
фактори; етапи; показатели.
46.
Регионална
инфраструктура
–
понятие
за
“инфраструктура”;
видове
инфраструктура;
инфраструктурни елементи.
47.
Миграция на населението. Основни миграционни
потоци – понятие за „миграция”; видове миграции; основни
миграционни потоци в Република България; външна
миграция.
Изготвил: Катедра „НСПА”
Благоевград

