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ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

1. Определение: 
 1.1. Наименование на учебната дисциплина: „Политика и публична 
власт” 

1.2. Код на учебната дисциплина: POL 1039 

2. Описание на съдържанието на учебната дисциплина по 
тематични единици: 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА 

За студентите от дистанционна форма на обучение 

Съдържанието на учебната дисциплина е разпределено за 15 учебни седмици 

Учебна 
седмица 

ТЕМА 

Аудиторна 
заетост 

Извънауд. 
заетост 

Аудитор
ни 

консулт
ации  

Синхрон
ни 

консулта
ции в 

системат
а за ДО 

Самостоя
телна 

работа в 
системат
а за ДО 

Практи
чески 
задачи 

1 Политическият феномен 0,5 1 4  

2 Власт. Политическа власт. 0,5 2 4  

3 Публична власт. 0,5 1 4  

4 Институционална организация на публичната власт 0,5 1 4  

5 Модерна политическа държавност. 0,5 3 4  

6 Правова държава 0,5 1 4  

7 Модерна българска държавност 0,5 2 4  

8 Демокрация. Модерна демокрация. 0,5 1 3  

9 Политически либерализъм. 0,5 2 4  

10 Гражданско общество. 0,5 2 4  

11 Представително управление 1 2 5  

12 Политически партии 1 2 5  

13 Избори и избирателни системи 1 2 5  

14 

15 

Преходът към демокрация в България. Политическата 
система в България 

1 2 5  

 Общо (аудиторна/извънаудиторна заетост) 9 /21 = 30ч. 60 ч. 

 

За студентите от редовна и задочна форма на обучение 

А. ЛЕКЦИИ 

№ ТЕМА Часа 

Раздел 1 (15 часа) 
1 Политическият феномен 4  

2 Власт. Политическа власт. 4  

3 Публична власт. 2 
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4 Институционална организация на публичната власт 2 

5 Модерна политическа държавност. 2 

6 Правова държава 4 

7 Модерна българска държавност 2 

Раздел 2 (15 часа) 
1 Демокрация. Модерна демокрация. 2 

2 Политически либерализъм. 2 

3 Гражданско общество. 2 

4  Представително управление 1 

5 Политически партии 1 

6 Избори и избирателни системи 3 

7 Преходът към демокрация в България 2 

8 Политическата система в България 2 

Б. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ  

№ ТЕМА 
Часа 

аудит. 
Часа 

извън 
аудит. 

1 Политическа и публична власт - дискусия 3 6 

2 
Модерна политическа държавност- България и Европа, 
обзор – екипна работа 

3 6 

3 Демокрация и либерализъм – решаване на казуси 3 6 

4 Гражданско общество и политически партии – кръгла маса 3 6 

 
Демокрация и политически системи в България- работа в 
екип 

3 6 

 

3. Ниво: 
3.1. Предпоставки:  
 3.1.1. Учебната дисциплина “Политика и публична власт” въвежда студентите в 
тематичния свят на политиката. Запознава ги с идеи и практики на държавното 
устройство и управление. Проблемите на публичната власт са представени през 
призмата на демократичния политически процес. 
 3.1.2. Лекционният курс е разделен на две части. В първата част се разглеждат 
политическите и институционални структури на политическата власт. Във втората част 
се проследяват връзките между модерната демокрация и институционално-политическо 
развитие на държавното управление. 
3.1.3. Кореспондира с дисциплините, които изучават общата теория на държавата, 
теория на управлението и конституционното право.  
 

3.2. Цели и задачи 
Учебната дисциплина формира знания за политическото устройство на държавната 
власт и на демократичното управление, в рамките на които функционира публичната 
администрация. 
 

3.3. Библиография: 
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 Основна литература: 
- Владикин, Л.Общо учение за държавата. 1992. 
- Сартори Дж., Теория на демокрацията. Т. 1 и 2. 1992. 
- Близнашки Г., Принципи на парламентарното управление. с., 1998 

- Политология. Учебник 2003 ( под ред. на Г. Янков). 

4. Преподавателски състав:  
   доц. д-р Калоян Смилков, д-р Иванка Банкова    

5. Методи на преподаване и усвояване на материята: 
По време на обучението на студентите се възлага индивидуално или екипно 
разработване на курсови проекти, решаване на казуси, тестове и други форми за текущ 
контрол. 
5.1. Лекции (4 часа на седмица, 15 седмици) 
5.2. Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални 
консултации) (1 часа на седмица, 15 седмици) 
5.3. Групови семинари и работни срещи (1 часа на седмица, 15 седмици) 
5.4. Методи за неприсъствено обучение (където е възможно) НЕ 

5.8. Други методи НЕ 

Обучението включва: лекции, семинарни занятия, консултации за 
подготовка, представяне и защита на курсова работа. 
 

6. Оценяване:  
6.1. Писмени и устни изпити 
За студентите на редовно комплексната оценка се формира въз основа на тест, свързан 
с преподаването на учебното съдържание, разработката и защитата на реферат /курсова 
работа/, личностното присъствие и участие в семинарните занятия и лекциите, писмен 
изпит и събеседване. Посочените форми на оценка имат следната максимална „тежест”: 

 

Тест                                                                 - 10 % 

Разработка и защита на реферат                  - 30 % 

Писмен изпит                                                 - 40 % 

Устен изпит                                                    - 20 % 

                                                                          100 % 

 

За студентите задочно обучение окончателната оценка се формира въз основа на: 
 

Разработка и защита на реферат                     - 25 % 

Писмен изпит                                                   - 50 % 

Устен изпит /събеседване/                              - 25 % 

                                                                            100 % 

 

Билетът за писмения изпит се изтегля лотарийно. 
 

 6.1.1.Конспект 

● Политическият феномен. 
● Политическа власт. 
● Форми на политическо управление. 
● Публична власт. 
● Модерен политически процес. 
● Модерна публична власт. 
● Правова държава. 
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● Антична демокрация. 
● Представителна демокрация. 
● Парламентарно управление. 
● Политически партии. 
● Избирателни системи. 
● Политическата система на България  
● Институционална организация на политическата власт в България 

● Българският демократичен процес. 
 

6.2. Есета 

6.3. Дипломни работи 

6.4. Проекти или практика 

6.5. Оценяване в процеса на обучение 

6.6. Други форми 

 

7. Речник: политическа власт, публична власт, правова държава, демокрация, 
модерна демокрация, модерна държавност, представително управление, политически 
партии, гражданско общество. 
 

 

Разработил програмата:  
доц. д-р Калоян Смилков, д-р Иванка Банкова  

 

 

 

Учебната програма е приета на заседание на Катедра „Администрация,  
управление и политически науки” с протокол № 3/ 25.10.2017 година. 
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