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Политическа социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ПРОГНОЗИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РИСК 

Преподавател: Гл. ас. д-р Стойчо Петров Стойчев 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения - 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 15 

Обща извънаудиторна заетост 45 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 75 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1,5 

ОБЩО ЕКСТ 2,5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  Текущ контрол 40% 

2.  Курсов проект  20% 

3.  Изпит 40% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 
Умение за създаване на рискови профили на инвестиционни проекти и 

рейтингови индекси за сравнение на степента на риск. 

За оценка „Много 

добър“ 

Умение за събиране, обработка и интерпретация на емпирични данни за 

риска. 

За оценка „Добър“ 

Умение за критично осмисляне и използване на оценки на риска, 

публикувани от рейтингови агенции. Умение за разграничаване на 

основните рискови фактори. 

За оценка „Среден“ 
Познаване на основните методи за оценка и прогнозиране на риска. 

Познаване на ключовите понятия в анализа на риска 

 

 

И 3 1 3 



 2 

Анотация на учебната дисциплина: 

Комплексността на съвременното държавното управление превръща анализа на политическия риск в 

основен управленски инструмент. Формулирането на политики и тяхното осъществяване включва 

вземането на сложни решения в условията на голяма неопределеност. Анализът на политическия 

риск цели минимизирането на тази неопределеност и създаването на вероятностни модели за 

възможните ефекти от предприемането на дадено политическо действие.  

Курсът представя алгоритми за моделиране и прогнозиране на политическия риск в наднационален, 

национален и локален мащаб. Неговата цел е да създаде умения за вземане на добре информирани 

политически решения, които са ключов елемент от доброто управление на национално и местно 

ниво. Курсът има изцяло практическа насоченост и цели да подпомогне създаването на подготвени 

експерти в областта на държавното управление и анализа на политическите процеси. 

Съдържанието на дисциплината е обособено в тринадесет теми, засягащи широк диапазон от 

проблеми при анализирането на политическия риск. Разгледани са алтернативни модели за оценка 

на риска. Покрити са редица съществени макро и микро фактори, допринасящи за дестабилизацията 

на политическата среда. Представя се количествен модел за анализ на риска, който предоставя 

възможност за преодоляване на субективизма при оценката на рисковите фактори. Очаква се 

студентите да придобият умения за работа със специализирани компютърни приложения за 

вероятностно моделиране и прогнозиране на риска и свързаната с него неопределеност. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. 

 

Очаквани резултати: 

Завършилите курса познават добре методологиите за оценка на риска на основните рейтингови 

агенции, ще могат да изготвят рисков профил на държави и региони, ще могат да анализират 

политическия риск за корпоративни инвестиционни проекти. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1. Роля на анализа на политическия риск при вземането на управленски решения. 

 

2 ч.л.  

2. Политически риск – понятийни проблеми. Риск, неопределеност, вероятност. 

 

2 ч.л.  

3. Операционализация на политическия риск. Променливи, индикатори и 

информационно обезпечаване. 

 

2 ч.л.  

4. Държавен и политически риск. 

 

2 ч.л.  

5. Алтернативни подходи при анализирането на политическия и държавния риск. 

 

4 ч. л. 

6. Методи за прогнозиране на политическия риск. 

 

4 ч.л.  

7. Моделиране на политическия риск. 

 

2 ч.л.  

8. Политическа икономия на политическия риск. 

 

2 ч.л.  

9. Политически риск, качество на управлението, политическа стабилност. 

 

2 ч.л.  

10. Политически риск при регулаторните практики. 

 

2 ч.л.  

11. Корупцията и организираната престъпност като фактори на политическия риск. 

 

2 ч.л.  

12. Рискови фактори на международната среда. 2 ч.л.  
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13. Управление на политическия и държавния риск. 2 ч.л.  

 

Конспект за изпит 

Изпитът е във формата на тест и е базиран в системата за електронно обучение на университета. 
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