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1. АНОТАЦИЯ 

 

Учебната дисциплина е предназначена за докторанти, които работят в области 

като: гражданско участие в изработването, прилагането и проследяването на публични 

политики; привличане на гражданите и осъществяване на контрол върху различни 

аспекти от дейността на органите на централната и местната администрация; 

подобряване на качеството и прозрачност на управлението в публичния сектор; 

овластяване на малки общности; въздействие на организирани граждански инициативи 

(работа на сдружения и фондации, лобиране и натиск, протестни и социални движения, 

доброволчество и др.) върху работата на публичната администрация и др. подобни.  

Учебното съдържание покрива широк набор от теми, посветени на изграждащи 

хоризонтални връзки в обществото структури и явления – гражданското общество в 

неговата организирана проява, формите за реализиране на гражданско участие, 

изграждането и поддържането на социален капитал. Отделен модул в дисциплината е 

посветен на все още слабо познатото в България общностно развитие и неговото 

въздействие върху всички аспекти на социалните системи. 

В резултат на обучението докторантите придобиват умения за оценка на 

състоянието и развитието на гражданските структури, анализ на степента на 

свързаност и въздействието й върху постигането на обществени цели.  

 

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

№ ТЕМИ 

 Част първа. Гражданско участие 

1 Гражданско участие и контрол – същност и измерения. Области на гражданско 

участие – пряко и опосредствано. Стълба на гражданското участие. 

2 Форми на гражданско участие – традиционни (информационни срещи, 

консултации, граждански журита, консултативни съвети, панели, дискусии) и 

съвременни (възможности на ИКТ, електронно гражданско участие, е-

демокрация). Пряка демокрация и форми за осъществяването й. 

3 Европейски, национални и местни измерения на гражданското участие и 

контрол – нормативна уредба, стратегически документи, постижения. 

4 Алгоритъм за осъществяване на гражданско участие и контрол. Ефективност, 

удовлетвореност на заинтересованите страни, качество. 

5 Гражданско участие и контрол в България – постоянни органи и ad hoc 

инициативи. Индекс на гражданското участие. 

 Част втора. Гражданско общество 

6 Концепции за гражданското общество. Развитие на възгледите от древността до 

наши дни. Линии на взаимодействие гражданско общество – държава и 

гражданско общество – бизнес. 

7 Развитие на гражданското общество в България от Възраждането до наши дни. 

Регулация. Основни тенденции и проблеми. 
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8 Глобално гражданско общество – поява и въздействие. 

 Част трета. Институции на гражданското общество в България 

9 Сдружения и фондации – Закон за юридическите лица с нестопанска цел. 

Специфики на управлението на нестопански организации. Работа с доброволци. 

10 Читалища – историческа роля и съвременно състояние. Закон за народните 

читалища. Финансиране и управление на читалищната дейност. Основни 

постижения и проблеми. 

11 Други институции на гражданското общество в България – политически партии, 

профсъюзи, религиозни организации, социални движения. Измерения, 

регулация, проблеми и перспективи. 

12 Социални предприятия и социална икономика. Регулация, особености, развитие 

в България. 

13 Тенденции в развитието на дарителството и доброволчеството в България. 

 Част четвърта. Социален капитал 

14 Концепции за социален капитал. Дефиниции и характеристики според 

различните групи концепции (ранни, мрежови, когнитивни). 

15 Типове, нива и форми на проявление на социалния капитал. 

16 Измерване на социалния капитал – подходи и основни показатели. 

17 Социален капитал и колективни действия – изграждане и поддържане на 

доверие. Социални мрежи. 

18 Социален капитал във виртуалното пространство. 

 Част пета. Общностно развитие 

19 Възникване и развитие на идеята за общностно развитие. Географски 

особености на приложението й. 

20 Модели на общностно развитие – техническа помощ, конфликтен подход, 

подходът на самостоятелната подкрепа и др. Програмен подход към 

общностното развитие. 

21 Ресурси за общностно развитие. Създаване и поддържане на капацитет на 

общностите. Управление на процеса. 

22 Социалният капитал като фактор за развитие на общностите. Социално 

предприемачество и промяна в общността. 

 

 

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). 
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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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