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I. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Политики на Европейския съюз“ е специали-
зиран избираем курс за студенти в бакалавърските програми на 
обучение, като основната цел на курса е да представи институцио-
налният генезис в ЕС и формирането на общите, структурните и ко-
ординираните политики на Европейския съюз. 

Основната задача на този курс е да запознае аудиторията с раз-
личните механизми за прилагане на европейските виждания като 
реални политики в различни сфери на интервенция. Задачите на 
курса по ПЕС са да свързани с формирането у студентите общи и 
специфични знания и умения, касаещи разбирането на „брюкселс-
кия жаргон“ и специализирания терминологичен апарат в областта 
на изследванията на политиките на Европейския съюз. 

Курсът е организиран в лекции, като участието на студентите в 
аудиторната заетост се насърчава особено силно, тъй като курсът е 
конструиран на основата на тематични дискусии. Студентите имат 
и извънаудиторна заетост, при която следва да опишат и анализират 
даден казус от изучаваната проблематика. 

Концептуалната рамка, тематичните приоритети и методите на 
преподаване в настоящия курс имат няколко акцента: 

• първо, да се представи общата конструкция на институциона-
лизма и кореспондиращите политики на ЕС – общи, струк-
турни и координирани; 

• второ, да се очертае мястото, ролята и значимостта при фор-
мирането на единния пазар на стоки, услуги, капитали и ра-
ботна сила, ведно с европейските ценности и свободи; 

• трето, да се представи генезисът, еволюцията и съвременните 
измерения на отделни политики в Европейския съюз и свър-
заните с това механизми за взимане на решения, гласуване, 
апробиране на политики, изготвянето на добри практики и 
популяризация на тези политики в отделните страни; 

• и четвърто, да се представи на студентите стройна изследова-
телска и практическа рамка, на основата на която сами да 
правят анализи на отделни политики;  
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II. УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Обучителен  
модул  
№ 

Теми 
Хорариум  
(в учебни  
часове) 

Модул-1 
Генезис  
на ЕС и  

институции 

Представяне на академичния курс и организацията на 
работата. Разясняване на работата по курсовия проект 
като задължителен елемент от учебната подготовка. Въ-
ведение в дисциплината 
Въведение 

6 

1.1. Европа след Втората световна война 
1.2. Генезис на ЕС и изграждане на институциона-

лизма 
1.3. Съвет на Европа 
1.4. Организация за сигурност и сътрудничество в  

Европа (ОССЕ) 
1.5. Европейски парламент 
1.6. Европейски съвет 
1.7. Съветът = Съвет на министрите = Съвет на Евро-

пейския съюз 
1.8. Европейска комисия (Комисията) 
1.9. Съд на Европейския съюз 
1.10. Европейска централна банка 
1.11. Сметна палата 
1.12. Принципи за изработване на политики 
1.13. Процес на изработване на политики 
Лекция 

Модул-2 
Пазарът  

и банковата 
система  
на ЕС 

2.1. Единен пазар – регулация, дерегулация и интеграция 
2.2. Икономически и монетарен съюз 
2.3. ЕИБ (Европейска инвестиционна банка)  
2.4. ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и раз-

витие) 
2.5. Банковата система в ЕС. Надзорни органи на фи-

нансовия и банковия надзор 
Лекция

4 

Модул-3 
Обща  

селскосто-
панска  
политика  
на ЕС 

3.1. Обща селскостопанска политика (Common 
Agricultural Policy, CAP) – възникване, прегова-
ряне, противоречия 

3.2. CAP през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те 
3.3. Бюджет и структура на CAP през програмния период 

2014 – 2020 г. 
3.4. Статистически данни за селското стопанство в 

България 
Лекция и групова дискусия 

4 
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Модул-4 
Обща  

търговска 
политика  
на ЕС 

4.1. Глобализацията и икономическото бъдеще на ЕС – 
групиране на страните по различни признаци; 
сравнения, оценки, прогнози; 

4.2. Обща търговска политика на ЕС (Common Com-
mercial Policy, CCP) – степени на икономическа 
интеграция 

4.3. Изграждане на митническия съюз на ЕС 
4.4. ЕС и международната търговия в числа 
4.5. Уругвайски кръг от преговори, кръгът от прегово-

рите в Доха и интересите на ЕС 
4.6. Формиране на съвременната търговска политика 

на ЕС и инструменти за нейното прилагане 
Лекция и групова дискусия

4 

Модул-5 
Обща  

енергийна 
политика 

5.1.  Обща енергийна политика на ЕС 
5.2.  Енергиен сектор, климатични промени и енергий-

ни емисии 
Лекция и групова дискусия

4 

Модул-6 
Обща  

политика  
по разширя-

ването  
на ЕС 

6.1.  Обща политика по разширяването на ЕС – разши-
ряването като процес 

6.2.  Отвъдморски територии, страни и външни регио-
ни на ЕС 

6.3.  Бъдещи кандидати за пълноправно членство в ЕС – 
статут и преговори 

6.4.  Договори за асоцииране. Договори за стабилизи-
ране и асоцииране. Други договори и фактическо 
присъединяване 

Лекция и групова дискусия

4 

Модул-7 
Бюджетни 
въпроси  
на ЕС 

7.1.  Бюджет на ЕС. Многогодишна финансова рамка 
(МФР) и годишен бюджет 

7.2.  МФР 2007 – 2013 г. и България 
7.3.  МФР 2014 – 2020 г. и България 
7.4.  Европейски семестър 
Лекция 

4 

 Общо часове: 30 

* Учебната програма е организирана в няколко модула и е базирана на окс-
фордския учебник: Policy-Making in the European Union, 6th Ed., Hellen 
Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young, 2010, Oxford University Press 
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III. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции. 
При преподаването на дисциплината Политики на Европейския 

съюз (ПЕС) се ползват следните методи: (1) лекционно обучение: по 
въвеждащите теоретико-методологични теми; (2) казусно обучение: 
при усвояването на дискусионни концепции; (3) интернет-базирана 
приложно-изследователска работа, свързана с индивидуални и/или 
групови практически задания. Приоритет се дава на интерактивното 
обучение, с използване на казусния метод и самостоятелна работа в 
интернет. Студентите се насърчават да пишат есета и да участват в 
групови теоретико-приложни дискусии през семестъра.  

IV. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езиците на преподаване на курса и на комуникация с лектора са 
два: 

1. Български език; 
2. Английски език;  

V. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 

От студентите се очаква да имат базисни представи за географс-
кото положение на континента, броят страни в Европа, общи данни 
за населението на Европа, по-важни столици и градове в Европа, 
общи познания за историческия завършек на Втората световна вой-
на и последиците от това. 

VI. ПОЛИТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА 

 Силно се насърчава присъствието и активното участие на сту-
дентите по време на лекционни занятия; 

 Насърчава се използването от студентите на съвременна ком-
пютърна и информационна техника и технологии по време на 
обучителния процес; 
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 Насърчава се комуникацията с лекторите по електронен път; 
 Поддържа се високо ниво на академична и творческа атмос-
фера по време на обучителния процес; 

 Не се толерира по никакъв начин дискриминационното пове-
дение по време на учебния процес на основата на етнически 
признак, пол, възраст, раса, религиозни убеждения и др.; 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Студентите завършили успешно курса по Политики на Евро-
пейския съюз: 

1. Ще познават 
• Институциите на Европейския съюз и техният начин на ра-
бота; 

• Принципите на функционирането на Единния европейски 
пазар; 

• Механизмите на взаимодействие между банковите институ-
ции, Европейската централна банка, институциите на ЕС и 
пазарните участници; 

• Няколко от основните общи политики на ЕС; 
• Механизма за формиране на Многогодишната финансова 
рамка на ЕС и бюджетите. 

 
2. Ще могат: 

• Да се ориентират в специализираните термини на политики-
те и институциите на ЕС; 

• Да посочват етапите и тяхното значение в цикъла за форми-
ране на дадена политика на ЕС; 

• Да развият умения за разсъждаване от гледна точка на от-
делна страна членка и от гледна точка на ЕС като цяло. 
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VIII. ЛИТЕРАТУРА 

На български език: 
1. Политики на Европейския съюз, гр. София, 2011 г., Ингрид 
Шикова, УИ „Св. Климент Охридски“, Библиотека „Евро-
пейски изследвания“. 

2. Ще се разпадне ли Европейският съюз, гр. София, 2016 г., 
Сборник научни статии, Авторски колектив, Борислав Гради-
наров – съставител, Изд. „Фабер“.  

На английски език: 
1. Policy-Making in the European Union, 6th Ed., 2010, Hellen 

Wallace, Mark A. Pollack, Alasdair R. Young, Oxford University 
Press, UK. 

2. Trade Policy Lobbying in the European Union: Who Captures 
Whom?, 2009, C. Woll, Oxford University Press, UK. 

3. The EU in International Trade Negotiations, 2007, A. Dur and 
H. Zimmermann, Journal of Common Market Studies, 45/4 (spe-
cial issue) 

4. The Institutions of the European Union, 2nd Ed., 2006, John Pe-
terson, Michael Schackleton, Oxford University Press. 

5. External Relations of the European Union: Legal and Constitution-
al Foundations, 2004, P. Eeckhout, Oxford University Press, UK. 

6. The EU’s Common Commercial Policy: Institutions, Interests 
and Ideas, 2002, M. Elsig, Ashgate Publishing, UK. 

IX. ФОРМАТ НА ИЗПИТА И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен и е с продължителност два учебни часа. Изпи-
тът обхваща развиването на един въпрос от изучавания материал и 
композирането на есе (минимум една страница) върху изложените в 
курсовия проект тези. 

По преценка на лектора могат да бъдат задавани устни въпроси 
по изпитните теми при формиране на крайната оценка на студента.  

Забележка: поради обхвата и сложността на материята силно се 
насърчава присъствието на студентите по време на предвидената 
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аудиторна заетост. Методът за оценяване на придобитите знания на 
студентите включва: 

• Оценка на есето – 30%; оценява се чрез представяне на 
подготовката по курсовия проект, който е подчинен на 
следните принципи: 
o Развитие на творческото мислене; 
o Провокирани изследователски търсения; 
o Излизане от рамките на възпроизвеждането на знания; 
o Самостоятелна работа с различни източници на информа-

ция; 
o Самостоятелно ползване на графики/таблици и др. под. ин-

струменти за онагледяване на текст; 
• Оценка от развиване на въпрос по изучавания материал – 

70%;  
Този механизъм позволява да се оцени следното: 
o Дали студентът сам е разработвал курсовият проект и поз-

нава естеството на проблематиката в детайли; 
o Дали студентът може да открои проблема и да развие по 

логичен път своите аргументи, като разсъждава по научени 
вече факти и закономерности; 

o Дали студентът може да се ориентира в спецификата на 
поставените проблеми и да приведе достатъчно доказател-
ства в развиването на зададен въпрос; 

o Дали студентът може да разглежда в цялост определен 
икономически или социален феномен; 

o Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятел-
на интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

o Дали студентът може да изразява своите съждения с пре-
цизност на формулировките и с помощта на специфичната 
терминология; 

• Крайната оценка е по шестобалната система; 
• Изпитът може да се провежда на един от езиците по избор на 
студента – или на български език, или на английски език; 
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X. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

1. Европа след Втората световна война 
2. Генезис на ЕС и изграждане на институционализма 
3. Съвет на Европа 
4. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) 
5. Европейски парламент 
6. Европейски съвет 
7. Съветът = Съвет на министрите = Съвет на Европейския съюз 
8. Европейска комисия (Комисията) 
9. Съд на Европейския съюз 
10. Европейска централна банка 
11. Сметна палата 
12. Принципи за изработване на политики 
13. Процес на изработване на политики 
14. Единен пазар – регулация, дерегулация и интеграция 
15. Икономически и монетарен съюз 
16. ЕИБ (Европейска инвестиционна банка)  
17. ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие) 
18. Банковата система в ЕС. Надзорни органи на финансовия и 

банковия надзор 
19. Обща селскостопанска политика (Common Agricultural Policy, 

CAP) – възникване, преговаряне, противоречия 
20. CAP през 60-те, 70-те, 80-те и 90-те 
21. Бюджет и структура на CAP през програмния период 2014 – 

2020 г. 
22. Статистически данни за селското стопанство в България 

(1980 и 2012 г.) 
23. Глобализацията и икономическото бъдеще на ЕС – групиране на 

страните по различни признаци; сравнения, оценки, прогнози 
24. Обща търговска политика на ЕС (Common Commercial Policy, 

CCP) – степени на икономическа интеграция 
25. Изграждане на митническия съюз на ЕС 
26. ЕС и международната търговия в числа 
27. Уругвайски кръг от преговори, кръгът от преговорите в Доха 

и интересите на ЕС 
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28. Формиране на съвременната търговска политика на ЕС и 
инструменти за нейното прилагане 

29. Обща енергийна политика на ЕС 
30. Енергиен сектор, климатични промени и енергийни емисии 
31. Обща политика по разширяването на ЕС – разширяването 

като процес 
32. Отвъдморски територии, страни и външни региони на ЕС 
33. Бъдещи кандидати за пълноправно членство в ЕС – статут и 

преговори 
34. Договори за асоцииране. Договори за стабилизиране и асо-

цииране. Други договори и фактическо присъединяване 
35. Бюджет на ЕС. Многогодишна финансова рамка (МФР) и 

годишен бюджет 
36. МФР 2007 – 2013 г. и България 
37. МФР 2014 – 2020 г. и България 
38. Европейски семестър 

XI. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 УКАЗАНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА: 
• Студентите следва да композират собствен текст по някоя 

от изучаваните теми в курса; 
• Темата на курсовата работа се уточнява с преподавателя и 

се подготвя в обем 12 – 15 страници; 
• Задължително са прави сравнителен анализ – между наци-

онални или регионални икономики или икономически си-
туации, явления, процеси; 

• Студентите следва да покажат фактологическа подготве-
ност и високо равнище на владеене и работа със специали-
зирани термини, концепции, теории; 

• Студентите може да използват популярни и/или тясноспе-
циализирани източници на информация, както на българс-
ки, така и на чужди езици, върху които да базират своите 
аргументи в защита или отхвърляне на дадена теза; 

• Студентът защитава курсовата работа в деня на изпита, след 
като е получил предварителна оценка от преподавателя; 
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ  
НА ПРОЕКТА: 
Курсовият проект трябва да съдържа на първа страница: 
• В най-горния десен ъгъл – думите: „На вниманието на доц. 
д-р А. Владиков“; 

• В средата – думите: „Курсов проект по „Политики на ЕС“ 
на тема…“ (студентът добавя собствено заглавие в кон-
текста на зададеното тематично направление); 

• В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, 
специалност, факултетен номер; 

• Най-отдолу в средата – думите: „Проектът е изпратен 
на...“ (посочва се датата, на която студентът възнамерява 
да изпрати по електронна поща своя курсов проект); 

• Шрифт: Times New Roman – 12; 
• Междуредие – 1.0; 
• Може да се представят таблици, графики, фигури и пр., но 

не повече от 5 (пет) такива елемента общо, като тяхното 
съдържание спрямо текста не трябва да бъде повече от 
50%; 

• Посочват се ползваните източници/библиография/интер-
нет, когато изложението не е авторско;  

• Стилът на изказване е въпрос на личен избор! 
• Текстът не трябва да съдържа правописни, пунктуационни, 

стилистични и други грешки; 
• Разработки БЕЗ посочени източници – НЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ! 

 
 ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

• Курсовите проекти могат да бъдат предавани или на анг-
лийски език, или на български език;  

• Студентите следва да предадат своя курсов проект в едно-
седмичен срок преди датата на изпита на електронен 
адрес: contact@atanasvladikov.eu  



РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТА (Силабъс / Syllabus) 

Стр. 14 от 16 

XII. БЕЛЕЖКИ 
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