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I. АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина „Европейска икономика“ е предназначе-
на за студенти от бакалавърските програми на ФИСН на ПУ „Паисий 
Хилендарски“, които имат подчертан интерес към европейските ико-
номически въпроси. Академичният курс „Европейска икономика“ е 
резултат от нарастващия в последното десетилетие активен интерес 
от страна на студентската общност към опознаването на механизмите 
и методите на функциониране на ЕС особено в икономическата об-
ласт. От тази гледна точка, курсът „Европейска икономика“ е насо-
чен преди всичко към описването, анализирането и сравняването на 
различни икономически феномени в общото икономическо прост-
ранство на Европейския съюз (ЕС) и икономическите взаимоотноше-
ния на ЕС като единно цяло с трети страни.  

На практика, тази икономическа дисциплина се вписва в клъс-
тера от нови научни дисциплини, които оформят специфичния ев-
ропейски профил на обучение в икономическите специалности на 
Факултета по икономически и социални науки (ФИСН). 

В курса е поставен акцент върху икономическата интеграция и 
координация на отделните икономически политики, които страните 
членки на ЕС следват и техния стремеж да се гради общо икономи-
ческо пространство, базирано на споделени ценности и интереси.  

В дисциплината „Европейска икономика“ се разглеждат и 
различни тематични области на икономическата динамика в ЕС ка-
то например, интересите на „старите“ и „новоприсъединените“ 
страни членки в ЕС, институционалните зависимости и институци-
онализма от европейски тип, взаимодействията на страните членки 
в различните формати на десижън-мейкинга в ЕС, икономическата 
и социалната конвергенция и др. Основната задача на курса по 
„Европейска икономика“ е да запознае студентите с принципите и 
спецификите на функционирането на европейския икономически 
механизъм – и като теоретичен и институционален замисъл, и като 
реално приложение в исторически план на развитие и еволюция в 
разбирането за това как следва да функционира европейската ико-
номика.  
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II. УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Обучителен 
модул № 

Теми 
Хорариум 

(30 ч.) 

Модул-1 
 

Генезис на 
предпоставки-
те за появата 
на общата ев-
ропейска ико-

номика 

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

6 часа 

1.1. Последиците от Втората световна 
война на европейския континент и 
появата на нов икономически и по-
литически субекти на международ-
ната сцена. Европейското възста-
новяване (1945 – 1951 г.) 

1.2. Договорът от Париж (1951 г.) и 
визията за обединена Европа 

1.3. Договорът от Рим (1957 г.) и ико-
номическите последствия 

1.4. Планът „Маршал“ (1947 – 1952 г.) 
и неговото икономическо влияние 
върху поствоенна Европа 

1.5. Бретън-Уудската система и нейно-
то влияние върху възобновяването 
на икономическите връзки и отно-
шения в ЕС 

1.6. Сравнителни характеристики меж-
ду икономическата система на 
СССР от 50-те и „новите“ евро-
пейски икономически правила 
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Модул-2 
 

Хронология на 
икономичес-
кия растеж, 

реформи и ме-
таморфози на 
европейската 
икономика 

 
(1950 – 1990 г.) 

2.1. Ранни идеи за европейска интегра-
ция. Създаване на европейските об-
щности. Първите европейски дого-
вори и техните икономически ефекти

2.2. Европейският икономически инс-
титуционализъм от 50-те и 60-те 

2.3. Възстановяване на икономиката на 
ФРГ (Западна Германия) и ситуи-
рането ѝ като икономическо чудо 
(1950 – 1970 г.) 

2.4. Създаване на новият европейски 
икономически „истаблишмънт“ 
(1950 – 1970) 

2.5. Икономическият растеж през 50-те, 
60-те и 70-те в Западна и Източна 
Европа – постановки, специфика, 
икономически правила 

2.6. Влияние в икономически план на 
САЩ над страните от Западна Ев-
ропа 

2.7. Влияние в икономически план на 
СССР над страните от Източна Ев-
ропа 

6 часа 

Модул-3 
 

Макропруден-
циални въпро-
си на евро-

пейската ико-
номика 

 
(1990 – 2007 г.) 

3.1. Преходът от единен пазар към един-
на валута (1980 – 1990). Представи за 
единния пазар на ЕС от 1992 г. 

3.2. Митнически съюз на ЕС 
3.3. Икономическите реформи в Източ-

на Европа от 90-те и подготовката 
за икономическо сближаване и ин-
теграция 

3.4. Години на икономическа конвер-
генция (1990 – 2000). Договорът от 
Маастрихт (1992 г.) 

3.5. Шенгенско пространство 
3.6. Лисабонска стратегия за икономи-

чески растеж, конкурентоспособ-
ност и заетост (2000 г.) 

6 часа 
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3.7. Икономическият растеж в евро-
пейската периферия след 2000 г. 

3.8. Икономически интереси и догова-
ряне между „старите“ и „новите“ 
страни членки на ЕС. Предприсъе-
динителни въпроси и присъединя-
ване към ЕС 

Модул-4 
 

Актуални 
икономически 
проблеми на 
икономиката 
на ЕС от пос-
ледното десе-

тилетие 
 

(2007 – 2017) 

4.1. Икономически „еврооптимизъм“ и 
„европесимизъм“. Икономически ра-
курси за развитието на ЕС – на „раз-
лични скорости“, на „различни посо-
ки“, на „център“ и „периферия“. 

4.2. Икономическата рецесия от 2007 – 
2013 г. в ЕС. Неолибералната докт-
рина и пакетите „остерити“ – същ-
ност, приложни полета и въздейст-
вия 

4.3. Еврото и еврозоната – перспективи 
и икономически очаквания 

4.4. Нови макроикономически явления 
и инструменти за устойчиво разви-
тие: новата нормалност, количест-
вени облекчения, „хеликоптерни 
пари“, отрицателни лихви, диги-
талните сделки 

4.5. Икономически заплахи пред ЕС – 
икономически неравенства, бед-
ност, социално изключване и изк-
лючване от пазара на труда, транс-
национални миграции, тероризъм и 
други рискови фактори за иконо-
мическия растеж на ЕС 

4.6. Данъчни модели и преразпредели-
телни системи.  Данъчен дъмпинг в 
ЕС. Прогресивен и плосък данък в 
ЕС. Базов доход 

4.7. Предизвикателства пред организи-
рането на фискален и банков съюз 
на ЕС. Банкови фалити, бейлаути и 
офшорни финанси в ЕС. 

6 часа 
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4.8. Капиталов пазар и фондови борси в 
ЕС 

4.9. Стоков пазар и стокови борси в ЕС 
4.10. Пазари в ЕС за редки и ценни ме-

тали и специфични стоки и ресурси 

Модул-5 
 

Икономичес-
ките отноше-
ния на ЕС  

със страни от 
различни ре-
гиони – глоба-
лен преглед 

5.1. Икономически механизми в отвъд-
морските територии и външните 
региони на ЕС 

5.2. Преформатиране на икономическия 
интерес. ЕС и Обединеното Кралст-
во. Брекзит и последствията от него 

5.3. Икономическите интереси на ЕС и 
САЩ. Предпоставки за създаване 
на Трансатлантическото партньор-
ство за търговия и инвестиции 
(ТПТИ) 

5.4. ЕС и Русия – икономически реал-
ности и икономически политики 

5.5. ЕС и страните от Далечния Изток –
икономически предизвикателства и 
конкурентни предимства 

5.6. Икономическите отношения на ЕС 
със страните от Близкия Изток 

5.7. ЕС и икономическите отношения 
със страните от Латинска Америка 

5.8. Икономическата политика на ЕС 
спрямо някои страни от Африка 

6 часа 

 ОБЩО: 30 часа 

* Учебната програма е организирана в няколко модула и е базирана на  
учебника на Университета Кеймбридж: The Economics of Europe and the 
European Union, Larry Neal, 2007, Cambridge University Press 
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III. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции и 15 упражнения. 
При преподаването на дисциплината Европейска икономика се 

ползват следните методи: (1) лекционно обучение: по въвеждащите 
теоретико-методологични теми; (2) казусно обучение: при усвоява-
нето на дискусионни концепции; (3) интернет-базирана приложно-
изследователска работа, свързана с индивидуални и/или групови 
практически задания. Приоритет се дава на интерактивното обуче-
ние, с използване на казусния метод и самостоятелна работа в ин-
тернет. Студентите се насърчават да участват в писането на иконо-
мически есета и в групови теоретико-приложни дискусии през се-
местъра.  

IV. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езиците на преподаване на курса и на комуникация с лектора са 
два: български език и 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; 

 Насърчава се комуникацията с лекторите по електронен път; 
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 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 Европейска икономика 
1. Ще познават 

• В дълбочина причините и нагласите на страните член-
ки на ЕС как да организират и поддържат устойчива и 
конкурентоспособна европейска икономика; 

• Институционалните реперни точки и политически 
предпоставки за иницииране и провеждане на обща 
икономическа политика в рамките на ЕС и развиването 
на единно европейско икономическо пространство; 

• Основните предпоставки за икономическа и монетарна 
интеграция, включително поддържането на общи евро-
пейски ценности в областта на икономическите стан-
дарти за функциониране на общоевропейския пазар на 
стоки, услуги, капитали и работна сила; 
 

2. Ще могат: 
• Да описват и анализират различни казуси по икономи-
ка на ЕС; 

• Да оценяват, коментират и реферират различни иконо-
мически модели и практики, прилагани в контекста на 
общоевропейската икономическа кохезия; 

• Да обясняват в исторически контекст закономерности-
те и тенденциите в договореностите между страните 
членки на ЕС и кандидатстващите за членство в общия 
икономически съюз; 
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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 
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; 
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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; 

X. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

1. Последиците от Втората световна война на европейския конти-
нент и появата на нов икономически и политически субекти на 
международната сцена. Европейското възстановяване (1945 – 
1951 г.) 

2. Договорът от Париж (1951 г.) и визията за обединена Европа 
3. Договорът от Рим (1957 г.) и икономическите последствия 
4. Планът „Маршал“ (1947 – 1952 г.) и неговото икономическо 

влияние върху поствоенна Европа 
5. Бретън-Уудската система и нейното влияние върху възобновя-

ването на икономическите връзки и отношения в ЕС 
6. Сравнителни характеристики между икономическата система на 

СССР от 50-те и „новите“ европейски икономически правила 
7. Ранни идеи за европейска интеграция. Създаване на европейс-

ките общности. Първите европейски договори и техните ико-
номически ефекти 

8. Европейският икономически институционализъм от 50-те и 60-те 
9. Възстановяване на икономиката на ФРГ (Западна Германия) и 

ситуирането ѝ като икономическо чудо (1950 – 1970 г.) 
10. Създаване на новият европейски икономически „истаблиш-

мънт“ (1950 – 1970) 
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11. Икономическият растеж през 50-те, 60-те и 70-те в Западна и 
Източна Европа – постановки, специфика, икономически пра-
вила 

12. Влияние в икономически план на САЩ над страните от Запад-
на Европа 

13. Влияние в икономически план на СССР над страните от Източ-
на Европа 

14. Преходът от единен пазар към единна валута (1980 – 1990). 
Представи за единния пазар на ЕС от 1992 г. 

15. Митнически съюз на ЕС 
16. Икономическите реформи в Източна Европа от 90-те и подго-

товката за икономическо сближаване и интеграция 
17. Години на икономическа конвергенция (1990 – 2000). Догово-

рът от Маастрихт (1992 г.)  
18. Лисабонска стратегия за икономически растеж, конкурентоспо-

собност и заетост (2000 г.) 
19. Икономическият растеж в европейската периферия след 2000 г. 
20. Икономически интереси и договаряне между „старите“ и „но-

вите“ страни членки на ЕС. Предприсъединителни въпроси и 
присъединяване към ЕС 

21. Икономически „еврооптимизъм“ и „европесимизъм“. Иконо-
мически ракурси за развитието на ЕС – на „различни скорости“, 
на „различни посоки“, на „център“ и „периферия“. 

22. Икономическата рецесия от 2007 – 2013 г. в ЕС. Неолиберална-
та доктрина и пакетите „остерити“ – същност, приложни полета 
и въздействия 

23. Еврото и еврозоната – перспективи и икономически очаквания 
24. Нови макроикономически явления и инструменти за устойчиво 

развитие: новата нормалност, количествени облекчения, „хели-
коптерни пари“, отрицателни лихви, дигиталните сделки 

25. Икономически заплахи пред ЕС – икономически неравенства, 
бедност, социално изключване и изключване от пазара на труда  

26. Tранснационални миграции, тероризъм и други рискови факто-
ри за икономическия растеж на ЕС 

27. Данъчни модели и преразпределителни системи.  Данъчен дъм-
пинг в ЕС. Прогресивен и плосък данък в ЕС. Базов доход 
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28. Предизвикателства пред организирането на фискален и банков 
съюз на ЕС.  

29. Банкови фалити, бейлаути и офшорни финанси в ЕС 
30. Капиталов пазар и фондови борси в ЕС 
31. Стоков пазар и стокови борси в ЕС 
32. Пазари в ЕС за редки и ценни метали и специфични стоки и 

ресурси 
33. Икономически механизми в отвъдморските територии и външ-

ните региони на ЕС 
34. Преформатиране на икономическия интерес. ЕС и Обединеното 

Кралство. Брекзит и последствията от него 
35. Икономическите интереси на ЕС и САЩ. Проектът Трансат-

лантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) 
36. ЕС и Русия – икономически реалности и икономически поли-

тики 
37. ЕС и страните от Далечния Изток – икономически предизвика-

телства и конкурентни предимства 
38. Икономическите отношения на ЕС със страните от Близкия Изток 
39. ЕС и икономическите отношения със страните от Латинска 

Америка 
40. Икономическата политика на ЕС спрямо някои страни от Аф-

рика 

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 6 – 8 страници; 

• Студентите следва да покажат фактологическа подготвеност и 
високо равнище на владеене и работа със специализирани тер-
мини, концепции, теории; 

• Студентите може да използват популярни и/или тясноспециа-
лизирани източници на информация, както на български, така и 
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на чужди езици, върху които да базират своите аргументи в за-
щита или отхвърляне на дадена теза; 

• Студентът защитава курсовата работа в деня на изпита, след ка-
то е получил предварителна оценка от преподавателя; 

 
 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 „Европейска икономи-
ка“ на тема……“ (студентът добавя собствено заглавие в кон-
текста на зададеното тематично направление); 

• В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, специ-
алност, 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 съдържа-
ние спрямо текста не трябва да бъде повече от 50%; 

• Посочват се ползваните източници/библиография/интернет, ко-
гато 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 английски 
език, или на български език;  

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