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26 октомври, четвъртък 

Зала ”Тържествена”, УНСС 
10.00 – 11.30 ч. Официално откриване 

проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС 
доц. д-р Александър Вълков, ръководител катедра “Публична 
администрация“ 
Павел Иванов, изпълнителен директор на Институт по публична 
администрация 
Здравко Сечков, изпълнителен директор на Фондация за реформа в 
местното самоуправление  
проф. Алън Розенбаум, директор на Институт за публично управление и 
публични услуги към Florida International University 
Дора Янкова, зам.-председател на Постоянна парламентарна комисия 
по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 
 

11.30 – 12.00 ч. Поднасяне на венец пред паметника на проф. Стефан Бобчев 
 

12.00 – 13.30 ч. 
 

Обяд – коктейл 

 Зала ”Научни съвети”, УНСС 
13.30 – 14.00 ч. Регистрация на участниците 

 
14.00 – 15.30 ч. ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ: ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ В 

МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Модератори: доц. д-р Александър Вълков, доц. д-р Татяна Даскалова 
 

 проф. Алън Розенбаум, FIU 
Трансфер на знания в местното самоуправление 

Дора Янкова 
Добри практики при взаимодействието между централна и местна 
власт 

Павел Иванов, ИПА 
Към по-добра среда на регулиране на бизнеса на общинско ниво: 
тенденции и предизвикателства 

Александър Михайлов, ФРМС 
Децентрализирани подходи за прилагането на политики за развитие 

Алеко Джилджов,  държавен експерт в дирекция "Модернизация на 
държавната администрация" към Министерски съвет 
Стандартизиране на общинските услуги 
 

13.30 – 16.00 ч. 
 

Кафе пауза 
 

16.00 – 17.30 ч. МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ: СТАРИ ПРОБЛЕМИ – НОВИ РЕШЕНИЯ 

Модератори: доц. д-р Евгения Пенкова, гл.ас. д-р Катя Кирилова 
 

 Гергана Георгиева, старши експерт, ИПА 
Рейтинг на учещите се администрации 

Галина Мутафчийска, ръководител на CAF ресурсен център, ИПА 
Управление на качеството в местната администрация 



Станчо Ставрев, зам. кмет на община Тунджа 
Консолидиране на ресурсите за реализиране на ефективна общинска 
политика 

Анита Маринова, нач.-отдел “Услуги на гражданите”, община Троян 
Въвеждане на комплексно административно обслужване в община 
Троян 

проф. д-р Мария Славова, СУ „Св. Климент Охридски”  
Отговорността на общините за вреди, причинени на граждани 

Радостина Якимова, директор на фондация "Общество и сигурност" 
Участие на гражданите в планирането на политики за сигурност в 
район "Красна поляна" 

Даниела Сечкова, старши експерт, Дирекция „Модернизация на 
държавната администрация“ към Министерски съвет 
Стипендиантска програма в държавната администрация – нови 
възможности за общините 
 
Дискусия  
 

 
27 октомври, петък 

Зала „Факултетна”, УНСС 
09.00 – 10.30 ч. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА ПО МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Модератори: доц. д-р Деница Горчилова, гл.ас. д-р Калин Боянов 
 

 доц. д-р Валентин Василев, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград  
Приложни измерения на съвременни концепции в управлението на 
човешките ресурси в публичната администрация 

гл.ас. д-р Калин Боянов 
Препоръки за повишаване мотивацията на служителите в местната 
администрация 

доц. д-р Евгения Пенкова 
Децентрализация и пазарни алтернативи на публично 
финансираните услуги 

гл.ас. д-р Катя Кирилова 
Проблеми и предизвикателства пред административното 
обслужване в общините 

ас. д-р Георги Цолов, катедра “Регионално развитие”, УНСС 
Актуални проблеми на местната власт, свързани с регулирането на 
бизнеса 

ас. Евгени Тодоров, Стопанска академия „ Д. А. Ценов”  
Зелените обществени поръчки като инструмент за постигане на 
устойчиво местно развитие 

гл.ас. д-р Ева Цветанова, Стопанска академия „ Д. А. Ценов” 
Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен 
инструмент за устойчиво градско развитие (по примера на гр. Плевен) 

гл.ас. д-р Владимир Вълков 
Органи на местното самоуправление в сферата на социалната 
политика 



гл.ас. д-р Ралица Велева 
Програми и мерки на местните власти за намаляване на бедността и 
постигане на целите, заложени в „Европа 2020“ 

ас. Цветелина Берберова-Вълчева, катедра “Регионално развитие”, 
УНСС 
Предизвикателства пред предоставяне на социални услуги в 
общините 

ас. д-р Диана Андреева, катедра „Медии и обществени комуникации“, 
УНСС 
Икономически принос на изкуствата, културните и творчески 
индустрии, културното наследство и културния туризъм: 2008-2015 

гл.ас. д-р Йоана Павлова, Технически университет – София 
Гражданите и местното самоуправление: добри практики и 
проблемни области 

Дискусия  

10.30 – 11.00 ч. 
 

Кафе пауза 
 

11.00 – 12.30 ч. СТУДЕНТСКИ И ДОКТОРАНТСКИ ЕТЮДИ ЗА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Модератори: гл.ас. д-р Ралица Велева, гл.ас. д-р Владимир Вълков 
 

 Николета Ефремова, докторант  
Устойчивост на политиките на местно ниво – проблеми  и решения 

Ивайло Илиев, докторант  
Местно самоуправление и програмно бюджетиране 

Ясен Цветков, докторант  
Добри практики за повишаване на нивото на местната сигурност 

Боян Игнатов, докторант  
Общинското здравеопазване – мисия невъзможна? 

Светлана Съботинова, докторант  
Електронен здравен портал: от информационна платформа към 
услуги 

Лъчезар Лазаров, докторант 

Регионални различия в осигуреността  на населението  
с медицинска помощ 

Петя Павлова, докторант  
Опитът на местната власт при взаимодействието с 
неправителствения сектор (община Созопол) 

д-р Румина Вълкова, пост-докторант 
Същност и предизвикателства при комуникацията на 
неправителствените организации с държавните органи в България 

Красимир Дацов, докторант, УНСС 
Мултинационалните компании в България – локално управление или 
глобални политики 

Никола Танаков, докторант в катедра „Регионално развитие“, УНСС 
Принципът на субсидиарността – инструмент за местно 
самоуправление и децентрализация 



Ивелина Георгиева, студент, сп. „Регионално развитие”, УНСС 
Бежанска вълна: има ли засегнати общини? 

Станислав Андонов, студент, сп. „Регионално развитие”, УНСС 
Морски общини в България пред екологичен крах: Да или Не? 

Татяна Тодорова, студент, сп. „Регионално развитие”, УНСС 
Секторни общински политики в сферата на младите хора и   
социалната интеграция 

Илия Иванов, студент, сп. „Регионално развитие”, УНСС 
България: три общини или малко повече 

Александра Казанджиева, Велислава Стоева, студенти, сп.“Публична 
администрация”, УНСС 
Обратната връзка в местното самоуправление: ефекти и дефекти 

Лилия Крумова, Златина Станишева, студенти, сп.“Публична 
администрация”, УНСС 
Здравеопазването – предизвикателство за общините в България 

Милена Янчева, студент, сп.“Публична администрация”, УНСС 
Общината и съвременните методи в предучилищното образование 

Милена Георгиева, Ангела Найденова, студенти, сп.“Публична 
администрация”, УНСС 
Средното образование и контрастите между общините 

Нели Костандиева, Вержиния Спасова, студенти, сп.“Публична 
администрация”, УНСС 
Деинституционализация – препоръка или необходимост 

Сесилия Андреева, студент, сп.“Публична администрация”, УНСС 
Нормативен поглед върху местното самоуправление 

 
Дискусия  
 

12.30 – 13.00 ч. ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА 
Модератори: доц. д-р Александър Вълков,  доц. д-р Татяна Даскалова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За контакти: 
УНСС, катедра „Публична администрация“ 
Вяра Коларова, административен секретар 
тел.: (02) 8195 574 

e-mail: autumn_academy@unwe.bg 
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