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ТЕОРИЯ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА
1. Международни отношения - същност, основи, концепции, изява. Определение.
Концепции - степени и гаранции на тяхната допълняемост. Структурни основи на
международните отношения Въведение в геополитиката. Идеологически основи и
география на външната политика.
2. Система и подсистеми на международните отношения. Международната система и
нейната еволюция. Регионални подсистема. Подсистеми на междудържавни, недържавните, политическите, икономически, военностратегическите и културните отношения доктрини и приложението им.
3. Субекти в международните отношения. Определение. Държавата – основен субект в
международните отношения. Международни правителствени и не правителствени
организации. Мултинационални компании. Други реални и потенциални субекти от
недържавен характер.
4. Цели на международните отношения. Индивидуални външнополитически цели на
държавата. Признание, развитие, стремеж към сигурност и надмощие. Колективни
външнополитически цели. Дейност за постигане на сигурност. Политическо и
военностратегическо равновесие.
5. Външна политика. Определение, значение, еволюция. Политика и политически
отношения. Субекти и обект на външната политика.
6. Връзки между вътрешна и външна политика. Взаимоотношение и взаимно влияние
Определящи фактори. Характерни особености на взаимоотношението между тях.
7. Външнополитически процес и външнополитически курс. Определение и характерни
особености. Взаимодействие на международните отношения - процеси на конфликти и
процеси на сътрудничество. Въздействие на обществените отношения - роля на
гражданското общество и на общественото мнение.
8. Външнополитически потребности, интереси и цели. Същност, обусловеност и
проявление на потребностите, интереси и целите. Външна политика и национални
интереси. Целеполагане и ефективност на външната политика - рутинност,
нововъведения, стереотипи, експертизи и прогнози.
9. Външнополитическа стратегия и тактика. Определение и същност. Външна политика
- принципност и гъвкавост. Диференциран подход. Ценности и приоритетни системи.
10. Конституционни начала п принципи на външната политика на Република
България. Външна политика и принципи. Конституцията - основен източник на
принципите и целите на външната политика на Република България.
11. Външнополитически механизъм на Република България. Органи за осъществяване
на външнополитическата дейност. Колегиални и еднолични органи - специфика,
предназначение и функциониране. Функции и прерогативи на Народното събрание,
Президентската институция, министерския съвет, Министерството на външните работи и
други държавни ведомства.
12. Координацията като важен елемент и средство на външнополитическия
механизъм. Определение, същност и предпоставки. Характерни особености.
Необходимост от координация и видове координация. Значение за успешно
осъществяване на външнополитическия процес.
13. Информационното осигуряване на външната политика. Определение, същност и
качества на информацията. Видове информация и тяхното проявление във

външнополитическата сфера. Източници и канали на външнополитическата информация.
Движение на информацията. Информация и дезинформация.
14. Научно осигуряване на външната политика. Същност и форми на научното
осигуряване. Целесъобразност и необходимост от прилагане постиженията на науката
във външнополитическия процес. Потребност от цялостна теория и специализирани
кадри.
15. Външнополитическото решение - основен съществен елемент на външнополитическия
процес. Роля на външнополитическото решение за реализацията и управлението на
външнополитическата дейност. Специфика и видове външнополитическия процес с
оглед на по- доброто му опознаване и анализиране.
16. Техники на външната политика. Силови и несилови средства. Договорът - основен
юридически инструмент на външнополитическата дейност. Множественост
на
договорите и единност на правния режим. Значение на съюза като едно от главните
средства на външнополитическата дейност.
17. Техники на външната политика. Икономически и други мирни /силови и несилови/
средства за осъществяване на външнополитическата дейност. Бойкот, ембарго, блокада.
Оръжието на стратегическите суровини и стоки. Индиректни средства - разузнаване,
пропаганда, психологическо въздействие, дезинформация, подривна дейност.
18. Техники на външната политика. Дипломация - определение, историческа
ретроспекция. Същност и роля във външната политика. Дипломатически отношения двустранни и многостранни. Значение на международните преговори. Условия за
осъществяване на дипломатическите задължения. Роля и значение на дипломатическите
кадри. Форми и способи на дипломатическото общуване.
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