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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ЕЛЕКТОРАЛНА СОЦИОЛОГИЯ  

Преподавател: Гл. ас. Д. Димитров 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 0 

Семинарни упражнения 60  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Курсов учебен проект 90 

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) 
20% 

2.  
Посещения в Алфа рисърч  за запознаване с бази данни за нагласите на 

избирателите 
20% 

3.  
Текуша самостоятелна работа /индивидуален задача, анализ на нагласите на 

група избиратели при използване на базите данни от т.4   
20% 

4.  
Представяне на аналитичен доклад (есе) интерпретиращ база данни за нагласите 

на избиратели 
40% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът е изграден върху класически изследвания на основните видове избирателни системи. 

Представят се анализи на връзките между избирателните системи и партийните системи и основните 

теории за поведението на гласоподавателите. 

В практическата му част студените се запознават с избани части от базите данни на Алфа рисърч и 

получават индивидуална задача да анализират нагласите на група избиратели. 
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няма 
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Очаквани резултати: 

Студентите развиват умения: 

Да анализират и интерпретират изборни резултати; 

Да оценяват технологичните елементи на избирателния процес и влиянието им върху изборните 

резултати; 

Да участват в планирането и изпълнението на проучвания на нагласите на избирателите и поведението 

им при участие в избори. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Изборния процес – определения и значение на основните негови части 4 часа 

2 Мажоритарни избори – видове и особености 4 часа 

3 Пропорционални избори  4 часа 

4. Смесени избирателни системи 4 часа 

5. Българска избирателна система- избори за парламент  4 часа 

6. Избори за местна власт  4 часа 

7. Президентски избори 4 часа 

8. Избори за Европейски парламент 4 часа 

9. Кливидж хипотези за връзката между социалните групи и политическото 

представителство 

4 часа 

10. Теории за прехода. Значение на изборния процес за обвързаността на частите на 

тройния преход 

4 часа 

11. Българската партийна система – структурни и идеологически трансформации  4 часа 

12. Бази данни за нагласите на избирателите (Алфа рисърч) 4 часа 

13. Електорални анализи (Алфа рисърч) 4 часа 

14. Определяне на индивидуални теми за курсов проект 4 часа 

15. Семинар – представяне на избрани аналитични доклади 4 часа 

 

Библиография  

Основна: 

Стойчев, С., Избирателни системи и избирателни процедури, С., 1998; 

Тодоров, А ; Димитров, Д. (колектив) – Българските избори 1990-1996, С., Деметра, 1997; 

Бюлетини на Централна Избирателна Комисия; 

Taagepera, R., Shughart, M. – Seats and Votes, 1989. 

Допълнителна: 

Gallaher M., Mitchell P., The politics of electoral systems, Oxford University Press Inc., New York,  2005 

 

 

Дата: 20.02.2013 г. Съставил: Гл. ас. Д. Димитров 


