




Форма на 
държавно 
устройство

Унитарна
държава

Федеративна 
държава



 има една законодателна, изпълнителна и

съдебна власт, които се осъществяват от

едно законодателно тяло и централизирани

изпълнителни и съдебни органи.



 властническа компетентност е установена в

една Конституция и едно единно

законодателство и се простира върху цялата

територия и население.







Първо

• упражняват една делегирана
компетентност, която не могат да
надхвърлят.

Второ

• дейността на местните власти е
поставена под контрола на държавната
власт

Трето

• самото структуриране на териториалните
общности се определя от централната
държавна власт по законодателен път



o модел на структуриране на политико-

териториалните общности и тяхното

интегриране в обединена политическа

общност



o осъществява се чрез обособяване и 

обединяване на държави. 



o Федерализмът е начин за вертикално

разделение на властта между федералната

държава и федератите като две различни

държавни организации. Всяка от тях

учредява и упражнява своя държавна власт,

като двете нива на властта са координирани

и същевременно независими едно от друго



o Федералната държава обединява

населението и територията на федератите в

едно цяло, върху което упражнява собствена

федерална власт. Тази власт е първична и

произтича от съвкупната обединена общност.

Всички граждани на федератите стават

граждани и на федерацията.



o Властта на федералната държава е

самостоятелна и независима. Федералната

държава има свой законодателен орган и

свои органи на изпълнителна и съдебна

власт.



o Законодателното тяло винаги е двукамерно.

Долната камара (конгрес) изразява

интересите на отделните федерати чрез

техните представители, горната камара

(сенат) изразява интересите на цялото, на

съюза.





ФОРМИ НА ДЪРЖАВАТА

Политически 
режим

Демокрация Диктатура



ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ

 Властта е средство за установяване на 

социална организираност. От тази позиция 

управлението на държавно организираното 

общество се характеризира по три линии: 



Цел - постигане и поддържане на 
организираност в общността

Резултат - преследвания интерес от 
управляващите

Същността на управлението  -
начина, по който се осъществява 
властта



ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАЦИЯ

Първи принцип:

 Обществото се дели на следните сфери:

Частна Публична

Гражданско 
общество

Публична сфера

Свободно от 
държавна намеса 

гражданско 
общество



ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАЦИЯ

Втория принцип:

 Разделяне на публичното пространство, на 

публичните отношения на политически и 

неполитически



ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАЦИЯ

Този принцип гарантира:

 свободата на политическите отношения

 политически плурализъм

 възприемане на човека като носител на

разум и свободна воля за ценност

 свобода на структуриране на отношенията:

междуличностни и междугрупови, частни и

публични, политически и неполитически



 От конституционно-правна гледна точка

демократичният политически режим бива:

,

и пр.

 От общотеоретична гледна точка

демократичният политически режим бива:





държавната власт се използва за неограничено 
ограничаване на свободата на гражданското общество

използването на властта за обслужване на частни 
интереси на лица или групи близки или ориентирани 
към управляващите лица



Диктатура

Тирания





индивидът няма автономна сфера, няма 
независимост, няма частен личен живот 

контрол върху информацията и 
комуникациите 

силен репресивен апарат 

гонение на политически противници 

има законност

правото легитимира идеологията 

безалтернативна идеология 

легална еднопартийна диктатура





Форми на 
държавно 

управление



•Изцяло законодателна 
власт

•Не търси отговорност от 
президента и 
правителството

•Държавен глава

•Носител на изпълнителната 
власт

•Няма право да разпуска 
парламента

•Няма право на 
законодателна инициатива

•Избира се пряко или 
косвено

•Сам определя министрите

•Избира се от президента

•Отговорни са единствено 
пред президента

•Не образуват колективен 
орган

•Поотделно осъществяват 
политиката на президента

•Членове са на Кабинета



•Монарх или президент

•Президента се избира 
от Парламента

•Изпълнява повече 
представителни 
функции

Държавен 
глава

•Избира Президента

•Избира Правителството

•Контролира дейността 
на Правителството

Парламент

•Сформира се от 
политическата сила, 
която има 
парламентарно 
мнозинство

•Носи политическа 
отговорност

•Осъществява 
изпълнителната власт

•Зависимо е от 
Парламента

Правителство



•Избира се на общи избори

•Има реална власт

•Държавен глава

•Участва в изпълнителната власт

•Назначава правителството, без 
съгласието на Парламента

•Разпуска Парламента

•Насрочва парламентарни 
избори

Президент

•Избира се на преки избори

•Осъществява законодателната 
власт

•Контролира дейността на 
Правителството

•Може да поиска вот на 
недоверие към Правителството

•Може да насрочи референдум 
за сваляне на  Президента

Парламент

•Назначава се от Президента

•Осъществява 
изпълнителната власт

•Контролира се от 
Парламента

•Носи политическа 
отговорност

Правителство




