
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет: ЮРИДИЧЕСКИ 

Специалност: (код и наименование

Ю Ф П 2 1 2

 

Магистърска програма: (код

      

 

 

 

Дисциплина:  

 

Преподавател: доц. д-р Емилия

Асистент:  

 

Учебна заетост 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 

Семинарни

Практически

Обща аудиторна заетост 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат

Доклад/Презентация

Научно есе

Курсов учебен

Учебна екскурзия

Самостоятелна

 

 

  

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ 

Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ 

 

 

и 1 

Утвърдил:  

   Декан 

 

Дата  

УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

 

 

наименование) 

2 1 ПРАВО 

(код и наименование) 

   

УЧЕБНА ПРОГРАМА  

Местно управление 

Емилия Първанова Панайотова 

Форма 

 

Семинарни упражнения 

Практически упражнения (хоспетиране) 

Реферат 

Доклад/Презентация 

Научно есе 

Курсов учебен проект 

Учебна екскурзия 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

заетост 

заетост 

заетост 

0 8 

ОХРИДСКИ” 

Хорариум 

30 

- 

- 

30 

 

 

 

 

 

ресурси 30 

 

 

 

30 

60 

1 

1 

2 



№ Формиране на оценката по дисциплината1
 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
20 % 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка 20% 

7.  Решаване на казуси 10% 

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

9.    

10.   

11.   

12. Изпит 50% 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината „Местно управление” има за цел да даде знания за правната уредба и 

функциониране на местното управление, за методите и формите на общинска 

дейност, за контрола върху нея, за отговорностите и защитата на правата и 

интересите на различните субекти, участващи в процеса на местно управление. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Познания по теория на държавата и правото, по конституционно и 

административно право. 

 

 

Очаквани резултати: 

Придобиване на знания относно: 

- нормативната уредба на местното управление и самоуправление; 

- функционирането на местната власт; 

- взаимоотношенията централна-местна власт; 

- участието на гражданите в местното управление; 

- контрола и защитата при упражняването на права и интереси, и изпълнението на 

задължения в процеса на осъществяване на местното управление. 

 

Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 

1 Понятие за местно управление.  

Нормативна уредба, историческо развитие, понятията 

„централизация”, „децентрализация”, „деконцентрация”, 

„самоуправление”, „ местна автономия”. 

 3 Часа 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да 

се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  



2 Административно-териториално деление и 

административно-териториално устройство на Република 

България. Видове административно-териториални 

единици. Административно-териториални промени. 

3 Часа 

3 Общината. Понятие, характеристика, белези, сдружаване. 

Органи на управление – конституиране, статут, 

отговорност. 

 3 часа 

4 Областта. Органи на управление – правно положение, 

актове, правомощия. Взаимодействие между централните 

и местните органи на управление.  

 3 часа 

5 Държавната служба в системата на местното 

управление.Организация на дейност и структура на 

общинската и на областната администрация. 

 3 часа 

6 Участие на гражданите в осъществяване на местното 

управление. Местни избори, местен референдум, 

подписка, местна гражданска инициатива, общо събрание 

на населението. 

 3 часа 

7 Общински бюджет и финанси. Общинска собственост.  3 часа 

8 Права и интереси на общината. Защита – по 

административен и съдебен ред. Контрол от 

Конституционния съд. 

 3 часа 

9 Регион. Регионално развитие. Регионална политика на ЕС 

– цели, методи и инструменти. 

3 часа 

10 Сравнителноправни аспекти на местното управление. 

ЕХМС – принципи, съответствие с българското 

законодателство. 

3 часа 

 


