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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
 

Редовно обучение Задочно обучение 

Кредити  Аудиторна Извънаудиторна Аудиторна Извънаудиторна 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна 
работа 

15    8     

Практически занятия  15    8    

Семинари          

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

         

Подготовка за семинар    10    5  

Самоподготовка за 
текущ контрол и изпит 

   15    25  

Други форми    5      

ОБЩО 15 15  30 8 8  30 2.5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц.д-р Таня Танева 

 
 
Водещи упражнения/практически занятия/семинари:  доц.д-р Таня Танева 
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3. АНОТАЦИЯ 
 
1. Описание на съдържанието на дисциплината: Учебното съдържание по 

дисциплината „Административна етика” е насочено към овладяване на знания и формиране на 
нагласи у студентите към етика в административната практика като компонент на цялостния 
капацитет на административния персонал. 

Цел на обучението е  придобиване на добри познания за етичните стандарти в 
публичната администрация, както и насърчаване на етично поведение в публичните услуги. 
 

2.1.  Задачи на курса: 
- Да запознае студентите с етичните теории, приложени към административната практика; 
- Да даде знания за демократичните и конституционни ценности, свързани с 
административната работа,  с ролята на управлението при конфликтни етически социални 
ценности; 
- Да развива чувствителност у студентите към етични прояви и проблеми в административната 
практика както и по отношение на нюансите и неопределеността на етическите ситуации; 
- Да тренира студентите за разпознаване, приемане, оценка и фокусиране върху етическите 
проблеми в административната практика; 
- Да създаде умения у студентите за преценка на етичните променливи при вземане на 
решения, както и за политическите, правови  и организационни променливи; 
- Да изгради нагласи за интериоризиране на моралния дълг в публичните услуги; 
 

2.2. Основно теоретично съдържание на предложената дисциплина са етически 
проблеми на административната дейност. На приложно равнище целта е овладяване и 
усъвършенстване на знания и умения за етично поведение в административната практика.  

Учебната програма е конструирана в три логически блока: 
1. Въведение в предмета, теориите, основните елементи и принципи на 

административната етика. 
2. Етическите административни стандарти, решения и модели. 
3. Нравствен кодекс за поведение на административните служители, етичните служебни 

аномалии. 
 

В разработената учебна програма за дисциплината “Административна етика”,  
последователно са разгледани следните основни проблеми: 

 
➢ Предмет на административната етика; 
➢ Структурни елементи на административната етика; 
➢ Особености на административната етика; 
➢ Принципи на административната етика; 
➢ Изследване на административната етика; 
➢ Нравствени типологизации на личността;  
➢ Морално развитие и етични административни решения;  
➢ Етически стандарти в административтната практика; 
➢ Организационен модел, стимулиращ етичното поведение; 
➢ Етика на общуването в административната дейност; 
➢ Основни средства на етичната делова комуникация; 
➢ Публични организации и етика; 
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➢ Морал на служебните аномалии; 
➢ Административна принуда; 
➢ Нравствен кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

 
Разработеният учебен курс, акцентира върху придобиването на познания и 

изграждането на сензитивност към етическите проблеми в административната дейност, към 
осъзнаване и повишаване на административната ефективност и морална отговорност 
съобразени с европейските етически стандарти. Формираните умения за разработване 
Нравствен кодекс за поведение на служителите в държавната администрация е условие за 
повишаване качеството и резултативността на цялостната административна дейност.  

Език на преподаване: български. 
 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

                        4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Предмет на административната етика 2 1 

 1.1. Понятията  „етика”, „морал” и „нравственост”. 
1.2. Обект и субект на административната етика. 
1.3. Своеобразие и задачи на административната етика като наука. 
1.4. Цел на административната етика. 
1.5. Функции на административната етика. 

 

 

2. Структурни елементи на административната етика 2 1 

 2.1. Главни структурни елементи и социални функции на моралното 
съзнание.  
2.2. Елементи на административния морал и административната  
етика. 
2.3. Етапи в индивидуалното развитие на  нравствените възприятия 
2.4. Съотношение между административния морал и право. 

 

 

3. Особености на административната етика 2 1 

 3.1. Характеристика на административната структура и 
административна етика. 
3.2. Специфика на административните делови отношения. 
3.3. Източници на властта на ръководителя.  

 

 

4. Принципи на административната етика 2 1 

 4.1. Принципи на хуманизъм и социална справедливост. 
4.2. Принципи на равнопоставеност и законосъобразност. 
4.3. Принципи на дълг, добросъвестност и отговорност. 
4.4. Принципи на интернационализъм и патриотизъм. 

 

 

5. Изследване на административната етика 2 1 

 5.1. Етическите ценности в административната работа. 
5.2. Влияние на вярванията, мненията и нагласите върху 
административната етика. 
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5.3. Подходи за изследване на етическите ценности в 
административната практика. 
5.4. Морални мотиви в административната дейност. 
5.5. Методи и форми за морална диагностика на служителя. 

6. Нравствени типологизации на личността от гл.т. на 
административната етика 

2 1 

 6.1. Понятие за бюрокрация и тип бюрократична личност.  
6.2. Рецептивна и експлоататорска ориентация на личността. 
6.3. Пазарна ориентация на личността.  
6.4. Пазарни сили, които влияят деформиращо върху 
административната етика. 

 

 

7. Морално развитие и етични административни решения  2 1 

 7.1. Периметър и причини за ангажирането на администрацията с 
етични решения. 
7.2. Морално развитие и обществена функция на 
администраторите. 
7.3. Влияние на нивото на морално развитие върху правилното и 
погрешно вземане на решение. 
7.4. Личностни и контекстуални променливи, влияещи върху 
етичните решения. 

 

 

8. Етически стандарти в административтната практика 4 2 

 8.1. Принципи и правила за насочване, контрол и регулация на 
правилно и желателно етическо поведение в административната 
практика. 
8.2. Стандартите и нормите като кодифицирани групови, 
организационни, общностни и общодържавни ценности. 
8.3. Административните правила като кодирани стандарти и норми 
на административното поведение. 
8.4. Оценка на етичното поведение и практика на длъжностните 
лица 
8.5. Прилагане на етичните принципи при подбор на 
административни длъжностни лица. 
8.6. Социалния контекст и етичното поведение – относителност на 
етичните норми. 
8.7. Методи на морално въздействие в административните служби. 

 

 

9.  Организационен модел, стимулиращ етичното поведение 2 1 

 9.1. Поведенчески модел за вземане на етични решения  в 
организациите – концептуални и емпирични основи. 
9.2. Развитие на етическите изследвания и теорията на публичната 
администрация: неоколбергианска перспектива. 
9.3. Власт и етика – колективен език на ефективното ръководство 
9.4. Етика на публичните услуги и административно зло. 

 

 

10.  Етика на общуването в административната дейност 2 1 

 10.1. Публичното делово общуване. 
10.2. Принцип на субординацията. 
10.3. Принцип на паритета. 
10.4. Етика на общуването и културни традиции. 
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10.5. Фактори препятстващи формирането на административна 
нравствена култура. 

11. Средства на етичната делова комуникация 1 - 

 11.1. Имиджът като фактор на етичната комуникация – позитивни и 
негативни индикатори. 
11.2. Вербални средства на комуникация. 
11.3. Невербални средства на комуникация. 
11.4. Етика на деловата беседа в административната практика. 

 

 

12. Публични организации и етика 2 1 

 12.1. Етичната среда в публичните организации и изпълнението на 
организационните цели. 
12.2. Равнището на етична култура върху работата на 
организацията и нейните резултати. 
12.3. Влияние на етичната култура на ръководителя върху работата 
на организацията и нейните резултати. 
12.4. Етични практики на управление в успешните публични 
организации. 

 

 

13. Морал на служебните аномалии 2 1 

 13.1. Морална вариативност на административните отношения. 
13.2. Атрибути на корупционното административно поведение. 
13.3. Граници на корупционната защита. 
13.4. Административна етика и кариеризъм. 
13.5. Типове морални конфликти в административната дейност, 
морални конфликти на личността. 

 

 

14. Административна принуда 2 1 

 14.1. Понятие и обща характеристика на административната 
принуда. 
14.2. Видове мерки за административна принуда. 
14.3. Понятие и критерии за административна отговорност. 
14.4. Административни изисквания и ред за тяхното въвеждане.  

 

 

15. Етичен кодекс за поведение на служителите в държавната 
администрация 

1 1 

 15.1. Взаимоотношения с гражданите. 
15.2. Професионално поведение. 
15.3. Конфликт на интереси. 
15.4. Взаимоотношения с колегите. 
15.5. Лично поведение. 

 

 

ОБЩО  30 15 

 
 
4.1.2. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ 

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1. Практическа значимост на административната етика.  2 1 

2. Основни понятия в административната етика.   2 1 
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3. Елементи на административния морал. 2 1 

4. Специфика на административните делови отношения. 2 1 

5. Принципи на административната етика. 2 1 

6. Методи и форми за морална диагностика на служителя. 2 1 

7 Пазарни сили, които влияят деформиращо върху 
административната етика. 

2 1 

8. Личностни и контекстуални променливи, влияещи върху етичните 
решения. 

2 1 

9. Методи на морално въздействие в административните служби. 2 1 

10. Фактори препятстващи формирането на административна 
нравствена култура. 

2 1 

11. Вербални средства на комуникация.11.3. Невербални средства на 
комуникация. 

2 1 

12. Етични практики на управление в успешните публични организации. 2 1 

13. Типове морални конфликти в административната дейност. Морални 
конфликти на личността. 

2 1 

14. Административни изисквания и ред за тяхното въвеждане.  2 1 

15. Нравствен кодекс за поведение на служителите в държавната 
администрация. 

2 1 

ОБЩО  30 15 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции, семинари, првактически 
занятия с индивидуални задачи и групови техники. Необходимите ресурси за обучение са: 
помещение за интерактивни методи на обучение, мултимедия, клипчарт и др. 

 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно 
приключване на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на 
кредити съпоставимостта на оценките е: 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

Участие в дискусии и присъствие         10% 
Групови задачи                                       30% 
Курсова работа                                       60% 
Окончателно оформяне на семестриалната оценка. 

Скала за оценка (100%): минимум 60% - Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 
добър 5 и повече от  87% - Отличен 6. 

7. КОНСПЕКТ 
ДИСЦИПЛИНА "АДМИНИСТРАТИВНА ЕТИКА” 

Конспект за провеждане на изпит 
за редовно и задочно обучение в спец. «Икономика и мениджмънт на човешките ресурси» 

Образователно квалификационна степен: МАГИСТЪР 

1.    Предмет на административната етика; 
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2. Структурни елементи на административната етика; 
3. Особености на административната етика; 
4. Принципи на административната етика; 
5. Изследване на административната етика; 
6. Нравствени типологизации на личността;  
7. Морално развитие и етични административни решения;  
8. Етически стандарти в административтната практика; 
9. Организационен модел, стимулиращ етичното поведение; 
10. Етика на общуването в административната дейност; 
11. Основни средства на етичната делова комуникация; 
12. Публични организации и етика; 
13. Морал на служебните аномалии; 
14. Административна принуда; 
15. Нравствен кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

 
 
8. ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Арабаджийски Н.,Проблемът «корупция» за икономическия разтеж на страните в 
преход, Сб.Икономическата политика на държавите в преход, Бл., 2001г. 

2. Балабанова Хр., Администрация на изпълнителната власт в законодателството на 
Република България, С., 2000г.Бауман, З., Постмодерна етика, С., 2000.  

3. Бресон Ж., Корупционни мрежи, безопасност на сделкитеи незаконна социална размяна, 
Сб. «Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес», Център за 
социални практики, С, 2000г. 

4. Гачевска, В., Е. Коларов, Към въпроса за същността и ролята на етичните кодекси като 
стандарти за поведение на служителите в публичната администрация, сб. Научни 
трудове на РУ, Р. 2006, стр. 186-189 

5. Градинаров, Б., България между предпазната клауза и политическия колапс, в. „Монд 
дипломатик”, 2006, бр.6 (юни). 

6. Давидков, Ц., Измерители на организационната култура, С., 2002.  
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➢ приобщаването на студентите към разбирането на публичните услуги като призвание и 
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