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Спец. „Държавна и местна администрация” 
 

проф. д.н. Мария Нейкова 
 

1. Стандарти за качество на административното обслужване и оценка за 

удовлетвореността на потребителите. 

2. Служебен обмен на информация и доказателствени средства. 

3. Държавната служба като институция на държавата. 

4. Подобряване на административното обслужване – етап към постигане на добро 

управление. 

5. Атестиране на служителите в държавната администрация. 

6. Европейски принципи за добро управление. 

7. Административна реформа в Република България- държавна политика. 

 

проф. д-р Евгени Манев 

1. Държавата, държавната и местна администрация. 

2. Система за национална сигурност на Република България. 

3. Глобалната организация за сигурност ООН – роля, значение и участие на Република 

България. 

4. Регионалната организация за сигурност ОССЕ – роля и значение за Република 

България. 

5. Регионалната система за сигурност НАТО – роля, значение и участие на Република 

България. 

6. Основи на теорията на кризите и конфликтите. Национална система за управление 

при кризи. 

7. Основи на теорията на кризите и конфликтите. Областен план за защита при 

бедствия в област Кърджали. 

8. Понятието сигурност – същност, съдържание, определение. Система за вътрешна 

сигурност на Република България. 

9. Кризи и конфликти – основни понятия, причини. Видове конфликти. (по решение на 

дипломанта). 

10. Защитата на населението на Република България при бедствия. (да се ползват: 

закона, националната стратегия, националната програма, областната програма на 

област Кърджали за намаляване на риска от бедствия) 

 
доц. д-р Славка Димитрова 

 
1. Цели и принципи на националната стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията в Република България 2015г. – 2020г. 

2. Корупцията в държавната и местната власт 

3. Противодействие на корупцията в администрацията 

4. Въвеждане на информационните технологии в административното обслужване като 

алтернатива на корупцията 

5. Местният обществен посредник  

6. Ролята на омбудсмана за утвърждаване принципите на добро управление. 



7. Ролята на Европейския омбудсман за създаването на добра администрация . 

8. Институцията на омбудсмана в Европа и България. 

9. Институцията омбудсман в държавите от Европейския съюз 

10. Правомощия на омбудсмана 

 

  

д-р инж. Хасан Азис 
 

1. Форми на държавно управление и форми на държавно устройство. Политика и 

политическо устройство на Република България. Избирателни системи. 

2. Местното самоуправление като териториална децентрализация в България и 

европейските държави. Децентрализацията – ограничения и възможности за силно 

местно самоуправление. 

3. Държавно управление, местно самоуправление – същност, различия, 

взаимоотношения и взаимодействие. Концепцията “Добро управление” и приложението 

й на местно равнище. 

4. Местното самоуправление и местната власт в регионалното развитие и регионалната 

политика на държавата.  Форми на сътрудничество на местните и регионалните власти. 

5. Развитие на местното самоуправление в България. Влияние на децентрализацията 

върху развитието на местното самоуправление.  Разпределение на властите в 

структурата на държавното управление. 

6. Делегиране на права – особености, същност, проблеми и трудности.   Функции на 

държавата – основни принципи в контекста на децентрализирана власт. 


