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    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 6 6 0 1 1 3 

Политическа социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ЕВРОПЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ –СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Преподавател: Доц.д-р Румяна Коларова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост 
Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 30 

Доклад/Презентация 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) 
30% 

2.  Портфолио 10% 

3.  Тестова проверка 30% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът обхваща следните основни теми: социални кливиджи и демократично представителство; 

политически партии и партийни системи; представителство на интереси и публичност на политиката; 

избирателни системи; форми на управление – конституционно разделение на властта между 

различните клонове; изпълнителна власт и източници на политическо ръководство (лидерство); 

ролята на законодателната власт; структура и политическа власт на бюрокрацията; териториална 

децентрализация на властта; съдебен надзор и влияние на съдебната власт в политиката; 

трансформация на режима; отношения между цивилни и армия и процесите на демократизация. 

Цел на курса е и да се анализират емпирично тези явления (отчитайки специфичния културен 

контекст в различните европейски държави), като се имат предвид теоретичните рамки, в които те 
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могат да бъдат сравнявани и анализирани. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Курсът цели да даде възможност на студентите да получат системни познания за политическите 

процеси в европейските демокрации, за основните субекти и институции, които формират и 

канализират властовите взаимодействия в съвременна Европа. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Въведение в сравнителния анализ на европейските политически системи: общото 

наследство и общите предизвикателства пред европейските демокрации; Основни 

кливиджи –класови, религиозни и териториални 

4 ч. л.  

2 Политическите партии като организации; национални специфики на партийните 

организации 
2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

3 Представителство на групови интереси; достъп на организираните групови 

интереси; скалата корпоратизъм-плурализъм и националните специфики 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Партийни системи – основни типове и вариации 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Избирателни системи – типология, взаимовръзка между избирателната система и 

партийната система 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Форми на управление и конституции – практическа приложимост на 

конституционните модели на разделение на властите 

4 ч.л. + 

4 ч. упр. 

7. Изпълнителна власт и източници на лидерство в политиката; целесъобразност и 

координация; принципи на индивидуална и колективна отговорност 

4 ч.л. + 

4 ч. упр. 

8. Структура и функции на съвременните парламенти; различия между парламентите и 

техните взаимодействия с изпълнителната власт, администрацията и другите 

институции. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. Конституционни съдилища и ролята на надзора за конституционност 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Европеизация на основните политически институции в държавите членки – ефекти 

на членството в ЕС върху партийните системи/ модела на междупартийна 

конкуренция 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

11. Европеизация на основните политически институции в държавите членки – ефекти 

на членството в ЕС върху изпълнителната власт 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

12. Европеизация на основните политически институции в държавите членки – ефекти 

на членството в ЕС върху законодателните институции 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 Представяне и обсъждане на курсовите работи  4 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

Конспектът за изпит дублира учебното съдържание на курса. 
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