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1. АНОТАЦИЯ 

Публичните политики са сравнително нова сфера на професионална/експертна 

дейност. Развитието на знанията в тази преобладаващо прагматична предметна област 

върви паралелно с изясняване на ролята на съвременната (демократична) държава в 

обществото и начините, по която тя заедно с бизнеса и гражданското общество участва 

в решаването на значими социални въпроси. Изследванията за публичните политики 

най-често „предлагат“ на лицата, които вземат решенията управленски 

инструментариум и/или методологически „рецепти“, чието прилагане променя 

доминиращия бюрократичен модел на публично управление. Публичните политики 

рационализират публичното управление и налагат образа на „държавата в действие”. 

На този фон те представляват фокусна точка, в която се събират усилията за 

модернизиране и повишаване на ефективността на публично управление. 

Учебният курс има за основна цел предоставянето на задълбочени и 

систематизирани познания по предметната област Формиране и оценка на публични 

политики, фундамент в обучението по научна специалност Организация и управление 

извън сферата на материалното производство (публична администрация).  Докторантите, 

обучаващи се в този курс ще изработят съвременно разбиране за природата и механизмите 

на публичната власт, за функциите и структурите на публичните институции, и ще 

придобият знания и умения за анализ на политическото поле, поведението на субектите на 

политиката и на процеса на управление на публичните политики. 

Предлаганият курс систематизира знания по Анализ на публичните политики в 

три тематични групи/блока: (а) разбиране на публичната политика; (в) изработване, 

прилагане и оценка на публичната политика и (г) секторни политики. Акцент в учебната 

програма са темите от втория блок, чиято задача е да представи знания и умения за 

детайлното изучаване на процеса и управлението на/чрез публичната политика. 

Стратегията на учене се гради на последователно (надграждащо) овладяване на знанията в 

обособените тематични блокове. В резултат на това публичните политики се представят 

като конкретни механизми на съгласуване на обществените интереси, в които водеща роля 

играят държавните институции. Програмата предвижда активна и  тематично фокусирана 

самостоятелна работа (разработване на индивидуална задача с изследователски характер). 

В резултат докторантите ще изработят съвременно разбиране за модерното 

публично управление чрез подхода на публичната политика, за тяхното място в 

механизмите на публичната власт и ще придобият знания и умения за анализ на полето на 

публичната политика, поведението на актьорите на политиката и на процеса на управление 

на публичните политики.  

Съобразно стандартите на обучение програмата предвижда активна и  тематично 

фокусирана самостоятелна работа. 
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2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

 

№ ТЕМА 

 РАЗБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ПОЛИТИКА 

1 Публична политика и политика 

- Какво е публична политика?  

- Произход и равнища на публичната политика. Контекст на публичната 

политика. Причини за участие на правителството.  

- Политиката като изкуство на държавното управление, като публичен 

процес, като компромис и като власт. Общности, мрежи и политика. 

2 Теоретични перспективи на анализа на публичната политика  

- Теоретичен фундамент на публичната политика (концепциите за новия 

публичен мениджмънт и политическите мрежи).  

- Публичната политика като „наука за действието“ (политиката като отговор 

на социални проблеми). 

- Източници на публичната политика: предимства и провали на пазара, 

държавата и гражданския сектор. Публичната политика в концепцията за 

“добро управление”. 

3 Актьорите на публичната политика 

- Видове актьори. Арена на политиката. „Триъгълник на актьорите“ на 

публичната политика.  

- Разрастване на държавата. Държавни институции и капацитет на 

политиката. Разделение на властите. Неформалните политически актьори в 

публичната политика. Подобряване на капацитета на политиката.  

- Бюрокрация и публична политика. Публичната политика - антитеза на 

традиционното/бюрократичното управление. 

4 Ограничения и ресурси на публичната политика  

- Политически интереси и власт. Икономически рамки. Институционални 

ограничения. Социални и културни фактори (базови и 

ограничаващи).Глобализация и публична политика. 

- Ресурси на публичната политика: видове, управление. От управление на 

ресурси към управление на политика. 

 ИЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКА 

5 Модел за анализ на публичната политика 

- Фази на процеса на анализиране на публичната политика.  

- Съдържателни и институционални елементи в цикъла на публичната 

политика. Политики, програми, проекти. 

- Видове анализ. Какъв анализ е необходим? 

6 Определяне на дневния ред на политиката 

- Разпознаване на обществения проблем: дефиниране на елементи. Анализ и 

моделиране на проблема.  

- Процес на определяне на дневния ред – изследване на причинно-следствени 
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връзки.  

- Промяна на дневния ред. 

- Гражданско участие при формирането на публични политики. Директно 

гражданско участие и участие чрез структурите на гражданското общество. 

Форми на гражданско участие. 

7 Програмиране на политиката 

- Формулиране на политиката. Политико-административна програма (РАР): 

цели, задачи, инструменти, договаряне и ресурси, процедури. 

Съгласуваност и законност.  

- Политико-административно договаряне (РАА). Съдържателни елементи. 

Оценяване на ключови параметри: брой и вид на актьорите; хоризонтална и 

вертикална координация; централизация ключови участници; политизация/ 

бюрократизация; политически контекст (хомогенност или хетерогенност на 

политиката); отвореност.  

- Оценка на процеса: мобилизирани актьори, ресурси и институции. 

8 Оценяване на алтернативите  

- Оценъчни критерии.  

- Методи за прогнозиране и анализ.  

- Оценяване на алтернативите: икономически, политически, институционален 

подход. 

- Сравняване и вземане на решения. 

9 Прилагане на публичната политика 

- Определение за изпълнение на политиката. 

- Разработване на планове за действие. 

- Дейности по изпълнението. 

- Актьори, взаимодействия и резултати при прилагането на политиката и 

плановете за действие. 

10 Мониторинг и оценка на политиката 

- Мониторинг и оценка: същност, цели, вход-изход модел. Видове оценки: 

оценка на процеса, оценка на резултатите, оценка на ефикасността, оценка 

на въздействието. Специфични оценки: „бързи“ оценки, одит на 

изпълнението, оценка на показатели (benchmarking). 

- Фази на мониторинга и оценката. 

- Методи за анализ и включване на заинтересованите страни. 

11 Анализ на въздействието 

- Оценка на регулативното въздействие. Понятие за регулиране. Цел. 

Приложно поле. Източници. Алтернативи. 

- Теоретични основи на ОРВ. Правни. Социологически. Философски. 

Икономически. 

- Нормативна уредба на ОРВ. История и развитие. Законова уредба. 

Нормативна уредба. Правна уредба в ЕС. 
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12 Методология на анализа на регулативното въздействие 

- Анализ „разходи – ползи“: методи, типология, измерване. 

- Процес на предварителна ОРВ.  

- Мониторинг на изпълнението и последваща оценка на въздействието (ПОВ). 

13 Развитие на публична политика 

- Гражданско участие при формирането на публична политика. Форми на 

гражданско участие. 

- Участие в изработването на европейските политики. Процес на изработване. 

Участие в процедурите за вземане на решения. Отворен метод на 

координация. Участие в програмно-проектния цикъл. Лобиране в ЕС. 

12 Участие в изработването на европейските политики 

- Процес на изработване на европейските политики.  

- Участие в процедурите за вземане на решения, участие в отворения метод на 

координация и участие в програмно-проектнния цикъл.  

- Лобиране в ЕС. 

14 Регионална политика на ЕС 

- Държавно и наддържавно регулиране на регионалното развитие.  

- Инструменти на регионалната политика. 

- Регионално развитие и регионална политика в България. 

 СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ  

15 Икономическа и бюджетна политика 

- Цели и инструменти на икономическата политика.  

- Бюджетен процес и ефекти върху икономическата политика.  

- Бюджетиране ориентирано към резултати. 

16 Здравна политика  

- Здравна и здравноосигурителна система: институционална структура, 

равнища, функции. Системата на здравеопазване в сравнителен европейски 

план. 

- Основни държавни стратегии и програми. Здравни цели и резултати. 

Здравните резултати в сравнителен европейски план. 

- Приоритети на здравната политика: контрол и ограничаване на здравните 

разходи; качество на здравеопазването.  

17 Образователна политика 

- Образователна система: институционална структура, равнища, функции. 

Образователната система в сравнителен европейски план. 

- Основни държавни стратегии и програми. Проблеми и предизвикателства 

пред образователната система. Цели и резултати. Образователните 

резултати в сравнителен европейски план. 

- Реформиране на училищното образование и висшите училища.  

18 Благосъстояние и политика за социално осигуряване 

- Политики за нарастване на благосъстоянието. 

- Система на социално осигуряване: институционална структура и функции. 

Системата на социално осигуряване в сравнителен европейски план. 
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- Социално осигурителни стратегии и програми. Проблеми и 

предизвикателства пред социално осигурителната система.  

 

3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

За постигането на целите на учебния курс докторантът трябва да извърши планирания 

обем самостоятелна работа, контролирана текущо от титуляра на курса.  

На всеки обучаващ се по тази програма се възлага във връзка с темата на дисертацията: 

- Да разработи актуален литературен обзор по тема от съдържанието на курса; 

- Да реферира не по-малко от 5 основни/ключови литературни източници посочени в 

обзора; 

- Да подготви проект на научна статия в съответствие с изискванията на сп. 

„Икономически и социални алтернативи“ (или друго реферирано научно издание). 

 

4. МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Крайната оценка се състои от 3 компонента, по елементите на самостоятелната 

работа, както следва: (а) литературен обзор – 15%, (б) рефериране на литературни 

източници – 20% и (в) проект на научна статия – 65%. 

Минималната оценка за успешно приключване на обучението е „Добър (4)“. 

Съотнесена с Европейската система за трансфер на кредити, съпоставимостта на 

оценките е следната: 
  Отличен /6/ Много добър /5/ Добър /4/ Среден /3/ Слаб /2/ 

A B C D E FX F 

Присъждат се 10 кредита Не се присъждат кредити 

 

 

5. РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОКТОРАНТСКАТА ЗАЕТОСТ 

Вид на занятията/заетостта 

Общо 

аудиторна 

заетост 

Извън-

аудиторна 

заетост 

Общо 

1. Индивидуални консултации  30 30 

2. Литературен обзор  30 30 

3. Рефериране на литературни източници  40 40 

4. Проект на научна статия  150 150 

Общо  250 250 
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http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1363
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1363
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1363
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1363
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29. The collaborative public manager. Ed. by R. O’Leary and L. Bingham. Georgetown 

University Press, 2009 

30. The Oxford Handbook Of Public Policy. Ed. M. Moran, M. Rein & R. Goodin. 

Oxford  Press Inc., New York, 2006 

 

Интернет ресурси 
http://www.aspanet.org/public/ American Society for Public Administration 

http://soc.kuleuven.be/io/english/ Public Governance Institute, Belgium 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1540-

6210 Public Administration Review 

http://arp.sagepub.com/ The American Review of Public Administration 

http://www.sagepub.com/journals/Journal202065 Administration Science Quarterly 

http://www.brookings.edu/about/centers/effective-public-

management 
Center for Effective Public Management 

http://ria-studies.net/home-bg/ Портал за оценка на въздействието 

http://ejpp.eu/index.php/ejpp Електронно списание за доброто управление  
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http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http://www.brookings.edu/about/centers/effective-public-management&ei=wLLPU7fRCu7G7AangQE&usg=AFQjCNGfmJxsV_4xe_fRaWdntw04ImBfmw

