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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ В ГРАДСКА СРЕДА  

Преподавател: Гл. ас. д-р Симеон Атанасов Петров 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост 
Семинарни упражнения 

 

60 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 30 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
25% 

2.  Текуша самостоятелна работа /контролно 25% 

3.  Изпит 50% 

 

Критерии на оценяване 

Оценката по дисциплината „Публични политики в градска среда“ се формира от задачи, изпълнявани 

по време на семинарните занятия и финален тест. Всеки студент получава оценка на семинарните 

занятия и на теста, а крайната му оценка е средно-аритметична между тези два компонента. Трите 

задачи, които следва да се изпълнят по време на семинарите са: 

 Самостоятелно изследване на избрана политика за последните 10 години. Изисква 

представяне на презентация и писмен проект с корекциите от презентацията. 

 Анализ на политика в екип. Изграждане на алтернативни курсове за действие за решаването 

на публичен проблем в градска среда. Изисква представяне на презентация и писмен проект с 

корекциите от презентацията, включително самооценка на индивидуалното участие.  

И 3 1 0 



 2 

 Ролева игра за решаване на публични проблеми. Групова дискусия, която предполага 

получаване на роля на участник в процеса на публично вземане на решение, чиято позиция 

студентите защитават. 

Финалният тест се състои от 26 затворени въпроса с по един верен отговор, които носят по една точка 

(общо 26) и 6 отворени, носещи общо 14 точки. Скала за оценка: 

 над 35 точки – Отличен 6 

 от 30 до 34 – Мн. Добър 5 

 от 25 до 29 – Добър 4 

 от 21 до 24 – Среден 3 

 до 20 – Слаб 2  

За оценка „Отличен“ 

Минимум 35 точки от (общо 40) на финалния тест и отлично изпълнение на 

трите индивидуални задачи на семинарите, пълноценно участие в груповите 

дискусии 

За оценка „Много 

добър“ 

Минимум 30 точки от (общо 40) на финалния тест и пълноценно изпълнение 

в трите индивидуални задачи на семинарите 

За оценка „Добър“ 
Минимум 25 точки от (общо 40) на финалния тест и пълноценно изпълнение 

в поне 2 от трите индивидуални задачи на семинарите 

За оценка „Среден“ 
Минимум 21 точки (от общо 40) на финалния тест и пълноценно изпълнение 

в поне 1 от трите индивидуални задачи на семинарите 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина запознава по практически начин студентите с подхода на публичните политики 

и политическите мрежи, при който процесът на управление на обществените процеси чрез 

демократичните институции се разглежда като процес на сложно политическо взаимодействие. В него 

държавните институции се само един от възможните политически актьори, а йерархията е заменена от 

вертикални зависимости. Курсът запознава с основните теми в теорията на публичните политики: 

политически актьори и властовите им ресурси, формиране на политически дневен ред,формулиране на 

политика,вземане на решение, избор на инструменти, приложение на политиката и т.н. Освен това в 

курса се разглеждат основните секторни политики в градска среда, като акцентът пада върху 

инструментите, тяхната ефективност и политическата обусловеност на техния избор. 

Дисциплината запознава и с основните методи и техники, използвани най-често и най-успешно във 

всяка от няколкото последователни фази на създаване и осъществяване на публичните политики. 

Въпросните методи са универсални за политиките в различните сектори на обществения живот. Сред 

тези методи водещи са: проблемният анализ, анализът на решението, преценката на икономическата 

ефикасност и ефективност на алтернативите, измерването на политическата им пригодност, на 

рисковата им осъществимост, на чувствителността при отказ от конкретна политика и т.н. Наред с 

това курсът въвежда основни методи за осигуряване/създаване и обработка на необходимата 

информация, преди всичко методи за филтриране на информационни потоци, експертно формиране на 

количествени данни и т.н. 

 

Предварителни изисквания: 

Въведение в градските изследвания, компютърна грамотност. 

 

Очаквани резултати: 

Студентите да придобият умения да анализират процесите на формулиране и приложение на 

инструментите на публичните политики. Те получават знания за реалните политически процеси и за 

ограниченията и зависимостите при избора на политика в градска среда. 

Студентите ще бъдат ориентирани в основните рационални подходи и принципите на някои от най-

използваните методи при създаването и реализирането на публичните политики по 

професионализирания начин, установен през последните десетилетия в някои от напредналите 

демокрации. Студентите ще бъдат подготвени за извършване на професионален анализ в рамките на 

подхода на публичните политики. 
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Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1. Понятие за публична политика. Произход на публичната политика.   4 часа 

2. Равнища на публичните политики. Секторни публични политики. 2 часа 

3. Произход на публичната политика.  2 часа 

4. Политики, програми и проекти в градска среда. 2 часа 

5. Процес и цикъл на публичната политика.  2 часа 

6. Предимствата и провалите на икономическия сектор като източник на публичните 

политики: невъзможността да се отказват обществените блага, неизбежността на 

вторичните ефекти, естествената тенденция към монополизъм, влиянието на 

информационната асиметрия. 

2 часа 

7. Предимствата и провалите на държавния сектор като източник на публичните 

политики: проблемите, произхождащи от елементите на пряката и на 

представителната демокрация в политическата система; проблемите, произтичащи 

от тенденциите към централизация и децентрализация в политическата система.  

2 часа 

8. Предимствата и провалите на гражданския сектор. Най-общ вид на публичните 

политики: освобождаване, облекчаване или стимулиране на пазара; манипулиране 

на стимулите чрез субсидии, такси или данъци; въвеждане на регламенти и 

правила; осигуряване или разпределение на блага чрез непазарни механизми; 

създаване на осигуровки срещу неблагоприятно икономическо развитие.  

2 часа 

9.  Разлика между изследване и анализ на публичните политики.  2 часа 

10. Политически актьори. Видове. Властови ресурси. 2 часа 

 11. Политически общности на градско равнище: модели на политическо 

взаимодействие. 

2 часа 

12. Инструменти на публичните политики. 2 часа 

13. Създаване на дневен ред. 2 часа 

14. Формулиране на политиката. Политически общности и мрежи. 2 часа 

15. Взимане на решения в публичните политики. 2 часа 

16. Прилагане на публичните политики в градска среда. 4 часа 

17. Оценка на публичните политики в градска среда. Градски политики за устойчиво 

развитие. 

4 часа 

18. Анализ на публичните политики в градска среда. Методи за анализ на проблема 

(проблемен анализ). Обща рамка: превръщане на “екзистенциалните проблеми” 

във формални “дилеми на решението”. 

6 часа 

19. Аналитичният подход при създаване на алтернативи (разграждане на проблема, 

анализ на частите, повторно изграждане на алтернатива без установен прецедент). 

Експертният метод за изграждане на нови алтернативни решения чрез техниката 

“Брейнсторминг” (Brainstorming): описание, сравнение с други основни експертни 

методи и практическа употреба. Предимства и недостатъци на метода 

“Брейнсторминг”. 

6 часа 

20. Основни методи за сравнителна оценка на алтернативни политики. 4 часа 

21. Ролева игра – конкретна политика в градска среда 2 часа 

22. Заключителен семинар 2 часа 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1. Кои са предимствата и провалите на икономическия сектор като източник на публичните 

политики? 

2. Кои са предимствата и провалите на държавния сектор като източник на публичните 

политики? 

3. Кои са предимствата и провалите на гражданския сектор като източник на публичните 

политики? 

4. Експертни методи за дефиниране на проблема в градска среда. 
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5. Моделиране на проблема. 

6. Предимства и ограничения на сравнението между алтернативи, основано върху очакваната 

стойност. 

7. Смисълът на експертните оценки при структурирането и количественото изразяване на данни. 

Видове експертни методи. 

8. Понятие за публична политика в градска среда . 

9. Инструменти на публичните политики. 

10. Политически общности: модели на политическо взаимодействие. 

11. Политически актьори. Видове. Властови ресурси. 

12. Анализ на публичните политики в градска среда. 

13. Оценка на икономическата и социалната ефикасност на алтернативните политики. 
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