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ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Образователно-квалификационна степен: магистър 

 

Професионална квалификация: Магистър по Европеистика 

 

Форма на обучение и продължителност: редовна, една година (2 семестъра) 

 

Програмата е акредитирана до 2020 година. 

В специалност „Европейска интеграция“ се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и 

обща външнополитическа дейност. 

Учебните дисциплини, включени в учебния план на специалност „Европейска интеграция“, 

позволяват придобиването на образователно-квалификационната степен "магистър". В учебния план са 

включени дисциплини, които обогатяват подготовката на специалистите по европеистика с необходимите 

специални международноправни, юридически, политически, исторически и икономически знания и умения и 

разширяват кръга на сферите, където завършилите могат да се реализират като добри специалисти. Изучават 

се и допълнителни дисциплини, които имат отношение към подготовката на управленски кадри както за 

външнополитическата и международната дейност, включително и за международните икономически 

отношения, така и за работа в държавни и общински администрации (напр. по усвояване на европейски 

фондове). Това е израз на общия стремеж обучението във факултета да се извършва по актуални и 

перспективни учебни планове. 

Магистърската степен на специалност "Европеистика" се придобива след полагане на теоретичен 

държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа. Интердисциплинарният характер на 

специалността дава възможност на завършилите да се развиват в различни области на обществения живот – в 

български държавни и международни институции, неправителствени организации и др. 

Завършилите магистърска степен по европеистика придобиват знания и практически умения, 

необходими за ефективно професионално развитие в глобализиращия се свят: 

 за основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката; 

 за основните направления в теоретичните школи на международните отношения; 

 за основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход; 

 фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически 

науки, право и икономика, 

 знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за 

реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото 

наследство; 

 знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз, -

формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни 

институции и неправителствени организации; 

 възможност за задълбочаване на знанията във втория цикъл (магистърска степен) на висше 

образование с широк избор на магистърски програми: по международни отношения, 

политология, журналистика, връзки с обществеността и др. 

Завършилите специалност „Европеистика” могат да работят във всички звена и институции по 

проблемите на европейските въпроси, международните отношения и външната политика на страната, както в 

държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като: 

 специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи; 

 служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина - посолства, 

консулства, културни служби и др.; 

 референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и 

МО); 

 изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища; 

 външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите; 

 специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, 

нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни 
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дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със 

смесено участие; 

 специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни 

учреждения. 

Обучението в специалността „Европейска интеграция“ се осъществява в рамките на Правно-

историческия факултет. 

Декан на Правно-историческия факултет: доц. д-р Николай Марин 

 

Ръководител на катедра „Международно право и международни отношения“: 

проф. д-р Габриела Белова 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н 

ССппееццииааллнноосстт::  ЕЕввррооппееииссттииккаа  ––  ккоодд  0044..3388__22..99..2200  

  

ППъъррвваа  ггооддииннаа    

ППъъррввии  ссееммеессттъърр  

  

ППооллииттииккии  ннаа  рраассттеежж,,  ррааззввииттииее  ии  

ссооллииддааррнноосстт  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ЕЕввррооппееййссккаа  ссииггууррнноосстт  ––  аассппееккттии,,  

ппррооббллееммии  ии  ппееррссппееккттииввии  

ЕЕввррооппееййссккии  ппррооееккттии  ии  ппррооггррааммии  

ДДооккууммееннттаацциияя  ии  ааррххииввии  вв  ЕЕввррооппееййссккиияя  

ссъъююзз  

EECCTTSS    

ккррееддииттии  

  

66..00  

  

66..00  

66..00  

  

66..00  

ВВттооррии  ссееммеессттъърр  

  

ИИннттееггррааццииооннннии  ммооддееллии  вв  ЕЕввррооппаа  

ЕЕввррооппееййссккиияятт  ссъъююзз  ии  

ЧЧееррннооммооррссккиияятт  ррееггииоонн  

ССъъттррууддннииччеессттввоо  ппоо  ггрраажжддааннссккоо--

ппррааввннии  ввъъппррооссии  вв  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ССъъттррууддннииччеессттввоо  ппоо  ннааккааззааттееллнноо--

ппррааввннии  ввъъппррооссии  вв  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

EECCTTSS  

ккррееддииттии  

  

66..00  

  

66..00  

  

  

66..00  

  

66..00  

  

ИИззббииррееммии  ддииссццииппллииннии  ((ссттууддееннттииттее  

ииззббиирраатт  ееддннаа  ддииссццииппллииннаа))  
ИИззббииррееммии  ддииссццииппллииннии  ((ссттууддееннттииттее  

ииззббиирраатт  ееддннаа  ддииссццииппллииннаа))  

ППооллииттииккаа  ззаа  ссииггууррнноосстт  ии  ооттббррааннаа  ннаа  

ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ЕЕккооллооггииччннаа  ппооллииттииккаа  ннаа  ЕЕСС  

ССттррааттееггиияя  ннаа  ЕЕСС  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  

ССррееддииззееммннооммооррииееттоо  

ИИккооннооммииччеессккии  ии  ввааллууттеенн  ссъъююзз  ннаа  

ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ППооллииттииккаа  ннаа  ккооннккууррееннцциияяттаа  вв  

ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ТТееррммииннооллооггиияя  ннаа  ЕЕСС  ннаа  ччуужждд  ееззиикк  ––  ІІ  

ччаасстт  

  

66..00  

66..00  

  

66..00  

66..00  

66..00  

  

66..00  

ППооллииттииккаа  ннаа  ссъъссееддссттввоо  ннаа  

ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

УУппррааввллееннииее  ннаа  ммееддииииттее  

ЕЕннееррггииййннаа  ппооллииттииккаа  ннаа  ЕЕСС  

ИИннффооррммааццииооннннаа  ссииггууррнноосстт  вв  

ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ССооццииооллооггиияя  ннаа  ппооллииттииккааттаа  

ТТееррммииннооллооггиияя  ннаа  ЕЕСС  ннаа  ччуужждд  ееззиикк  ––  

ІІІІ  ччаасстт  

ДДъърржжааввеенн  ииззппиитт  ииллии  ззаащщииттаа  ннаа  

ддииппллооммннаа  ррааббооттаа  

  

33..00  

33..00  

33..00  

33..00  

33..00  

  

33..00  

  

  

1155  

  ООббщщоо  

3300  
  ООббщщоо  3300  

  

ООББЩЩОО  ЗЗАА  11  УУЧЧЕЕББННАА  ГГООДДИИННАА::  6600  ККРРЕЕДДИИТТАА  
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АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

 

 

ПОЛИТИКИ НА РАСТЕЖ, РАЗВИТИЕ И СОЛИДАРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: проф. д-р Т. Хубенова , тел: 073 / 88 53 85; e-mail: 

 

АНОТАЦИЯ: 
Учебната дисциплина „Политики растеж, развитие и солидарност на Европейския съюз“ заема 

съществено място в подготовката на студентите от ОКС магистър на специалност „Европейска интеграция“. 

Лекционният курс има за цел да даде знания, да формира умения и компетенции за същността и 

характеристиките на общите политики на Европейския съюз. В него са включени изучаването на основни 

документи и периоди на развитие на отделните общи политики в обединението. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Обща селскостопанска политика; Политика за горите; Обща политика в областта на рибарството; 

Регионална политика и политика на сближаване; Транспортна политика; Трансевропейски мрежи; 

Промишлена политика; Социална политика и политика по заетост; Енергийна политика; Политика в областта 

на околната среда; Пространство на свобода, сигурност и правосъдие; Защита на потребителите и 

обществено здраве; Данъчна политика; Политика за научни изследвания и технологично развитие; Култура и 

образование; Малки и средни предприятия; Туризъм 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана 

извънаудиторна работа. Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва 

и мултимедия. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. За заверката 

на семестъра се изисква редовно посещение на семинарните упражнения. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ – АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: проф. д-р Александър Рангелов, тел: 073 / 88 66 21; e-mail: rangelov@swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Учебната дисциплина „Европейска сигурност – аспекти, проблеми и перспективи” e предназначена 

за студентите от специалност “Европеистика”. Лекционният курс има за цел да даде знания за същността, 

обхвата и съдържанието на европейската политика по въпросите на сигурността, както и за изградените и 

изграждащите се европейски и евроатлантически структури, обезпечаващи ефективността на тази политика. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Задълбоченото изучаване на основните проблеми на политиката за сигурност и отбрана на 

Европейския съюз и на структурите, осигуряващи нейната ефективност, има за цел да формира знания и 

интелектуални способности у студентите, които ще им позволят да се ориентират успешно в политическата 

сфера изобщо и в международните отношения – в частност. Резултатите от обучението следва да намерят 

израз в придобиването на съответна квалификация и упражняването на определена професия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции. Лекционният курс със студентите се 

провежда по традиционно утвърдения начин на запознаване с теоретичните основи на учебния материал на 

модулен принцип и е фокусиран върху изясняването на понятието „сигурност” в различните негови аспекти 
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(Модул 1), подробен обзор на Европейската политика за сигурност и отбрана (Модул 2), Организацията на 

Северноатлантическия договор (НАТО) (Модул 3), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) (Модул 4) и проблемите на сигурността на Балканския регион (Модул 5). Самостоятелната 

извънаудиторна работа има за цел да подготви студентите да прилагат усвоените знания на практика. 

Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: гл. ас. д-р Йосиф Кочев, тел: 073 / 88 66 21; e-mail: kochev_88@law.swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Дисциплината „Европейски проекти и програми“ има за цел да запознае студентите с етапите, 

процесите и тенденциите в развитието на програмния подход на ЕС и България; да представи Оперативните 

програми (ОП) на българското правителство, одобрени от Европейската комисия; да даде на студентите 

основни насоки при разработването на проекти за финансиране. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

С темите, предвидени в лекционния курс, студентите придобиват знания относно начините за 

заявяване и реализация на проекти в рамките на ОП „Човешки ресурси”, „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика”, „Околна среда”, „Транспорт”, „Регионално развитие”. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО: 

Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и контролирана извънаудиторна работа. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия. По някои 

теми са предвидени и допълнителни задачи за самостоятелна работа. Окончателната оценка по дисциплината 

се формира чрез писмен изпит. За заверка на семестъ-ра се изисква положителни оценки на контролната и 

извънаудиторната работа. 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: доц. д-р Димитър Тюлеков, тел: 073 / 88 66 21; e-mail: dtyulekov@law.swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Курсът запознава студентите с документите като средство за комуникация и обект на архивно 

съхранение. Проследява се зараждането и развитието на архивните институции и техните социални функции 

от древността до информационното общество. Съвременният портрет се основава на изучаване на 

зараждането на модерното архивно законодателство и на френското начало при осигуряване публичност на 

архивите и централизираност на националната архивна система. В отделни тематични кръгове и в 

сравнителен план се разглеждат централизираните и нецентрализирани европейски архивни модели; 

европейското архивно законодателство; професионалното образование по архивистика в Европа, както и 

проявите на сътрудничество между архивите и дейността на международната архивна общност и на 

Международния съвет на архивите към ЮНЕСКО. Специално внимание се отделя на опититие за 

унифициране на правилата за архивно описание в международен стандарт, както и на европейските норми за 

достъп до архивите. В контекста на историята на архивите се изучава възникването и развитието на 

българските архиви и изграждането на национална архивна система. Специално внимание се отделя на 

историческите архиви на Европейския съюз, обособени към Европейската комисия, Европейския парламент, 

Съвета на Европейския съюз, както и на Документационния център и официалните документи на 

институциите на Европейския съюз. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Темите на лекциите, които дават възможност на студентите да се запознаят със съдържанието на 

предмета, са Предмет и задачи на архивистиката и документалистиката, Възникване и историческо развитие 

на документите, Социална обусловеност на възникването и функции на архивите в района на Двуречието, 

Египет, Древна Гърция и Рим. Типология и статут на архивите (архивните сбирки); видове документи и 

писмовни материали, Типология на архивите в Средновековна Европа. Статут, функции на архивите 

(архивните сбирки); видове документи и носители, Архивите в Европа в Новото време. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Изслушване на лекционен курс. В края на курса – курсова работа по зададена тема. Оценка на 

писмените разработки по шестобална система, а при необходимост – устна беседа за доуточняване на 

оценката. 

 

 

ИНТЕГРАЦИОННИ МОДЕЛИ В ЕВРОПА 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л. + 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен и устен 

Методично ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и 

международни отношения” 

Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073/88 66 21, e-mail: georgieva@swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Дисциплината „Интеграционни модели в Европа“ заема съществено място в професионалната 

подготовка на бъдещите магистри по европейска интеграция. Основната цел на обучението по дисциплината 

е да даде знания за историческото развитие и особеностите на интеграционните модели в Европа. Тя включва 

изучаването на основни процеси и явления, а също така и анализирането на техните проявения в един 

континент, който по обективни причини се различава от всички останали. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Континентът Европа – основни характеристики и особености; Въздействие на промените от ХІХ век 

върху развитието на обществените процеси в Европа през ХХ век; Войната като една от основните форми на 

взаимодействие в Европа и влиянието й върху интеграцията в Европа; Религиите и влиянието им върху 

развитието на интеграцията в Европа; Политическо, икономическо и културно развитие на Европа между 

двете войни; Интеграционните модели в Европа след Втората световна война; Разделение и възстановяване 

на Европа; Особености в развитието на Източния блок; Взаимовръзка между процесите на разширяване и 

интеграция в Европейската общност; Влияние на края на Студената война върху интеграцията в Европа; 

Европа през ХХІ век. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия. 

Самостоятелната подготовка предвижда решаване на контролни задания и разработване на теми с теоретична 

насоченост. Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит. 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, тел: 073 / 88 66 21; e-mail: nina_d6@law.swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят със съвременната геополитическа 

значимост на широкото черноморско пространство, неговата роля и място в политиката на Европейския 
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съюз; да усвоят инструментариум и познания за сравнителен анализ и оценка на състоянието, процесите, 

тенденциите и проблемите във формирането и развитието на съвременната политика на ЕС в Черноморския 

регион. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Основните моменти в материала по дисциплината обхващат теми като: геополитически и 

исторически особености на широкото черноморско пространство; мястото и ролята на Черноморския регион 

за решаване на проблема “енергийната сигурност” на страните от ЕС; европейската политика на “съседство” 

и държавите от широкото черноморско пространство: съвместно управление и регионални процеси, 

динамика на икономическата интеграция, общи програми и финансови решения и др. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно преминаване на учебния 

материал на основата на принципа от общото към частното, от теоретичното към практикоприложното и 

метода на сравнителния анализ. Основни форми на обучението по дисциплината са лекциите. Лекционният 

курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва мултимедия. Оценката на знанията на 

студентите се оформя на основание на резултатите от проведения писмен изпит (тест). Оценяването на 

постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОМН от 

30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ В ЕС 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Публичноправни науки“ 

Лектори: доц. д-р Таня Йосифова, тел: 073 / 88 66 21; e-mail: tiossifova@gmail.com 

 

АНОТАЦИЯ: 

Изучаването на дисциплината „Сътрудничество по гражданскоправни въпроси“ е от важно значение 

за подготовката на студентите от специалност „Европейска интеграция“, които трябва да придобият знания и 

умения относно изграждането на нов тип правна система, и да са в състояние да се ориентират в промените, 

настъпили в правната уредба на обществените отношения след присъединяването на България към ЕС. 

Предвижда се запознаване с възникването и развитието на сътрудничеството по гражданскоправни въпроси в 

ЕС, източниците на вторичното право в посочената област, както и хармонизацията на националното 

законодателство в областта на сътрудничеството по гражданскоправни въпроси. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Възникване и развитие на съдебното сътрудничество по гражданскоравни въпроси в Европейския 

съюз, правно регулиране на СГПВ, основни източници на вторичното право в областта на СГПВ, правна 

основа на признаването и изпълнението на съдебни решения в ЕС, правна помощ и улесняване на достъпа до 

правосъдие при презгранични спорове, връчване на документи; сътрудничество между съдилищата, 

сътрудничество по събиране на доказателства по граждански и търговски дела, европейска процедура за 

искове с малък материален интерес. Европейска заповед за плащане; Приложимо право към договорните и 

към извъндоговорните задължения, Обща рамка за улесняване на съдебното сътрудничество по граждански 

дела. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Оценяването на студентите се извършва в писмена форма чрез изпити, провеждани в редовна, 

поправителна и ликвидационна сесия. Оценяването става по шестобална система (слаб 2; среден 3; добър 4; 

много добър 5; отличен 6). Писменият изпит включва развиването на два въпроса и допълнително 

събеседване със студента. При оценяването се взема предвид и текущата оценка на студента, включително от 

курсови работи, есета и реферати. 

 

 

EКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 
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Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: гл. ас. д-р Анна Христова, тел: 073/88 66 21, е-mail: annahristova@law.swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания по основните проблеми в 

развитието на екологичната политика на ЕС; да усвоят инструментариум и познания за анализ и оценка на 

етапите и съвременното състояние на политиката на ЕС, да познават целите, принципите и направленията на 

актуалната екологична политика на ЕС и в частност на екологичната политика на България. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят със същността, основните 

категории на екологията, влиянието на човешката дейност върху околната среда, правните и политически 

инструменти на екологичната политика на ЕС, енергийната политика на ЕС, приоритетите на българската 

политика в областта на продуктовата политика и управлението на отпадъците. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО: 
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и контролирана извънаудиторна работа. 

Лекционният курс е изграден на базата на последователно преминаване на учебния материал, като се 

използва мултимедия и филми. Самостоятелната извънаудиторна работа има за цел студентите да се научат 

да прилагат усвоените знания при анализ на процесите и тенденциите в развитието на екологична политика 

на ЕС и на България. Процесът на самоподготовка акцентира върху разработването на курсови работи, 

проекти и доклади. Окончателната оценка на студентите се оформя чрез писмен изпит в края на семестъра. 

За заверката на семестъра се изисква положителни оценки на контролната и извънаудиторната работа. 

 

 

СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 
 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: д-р Мирослава Цонева, тел. 073/88 66 21 

 

АНОТАЦИЯ: 
Дисциплината е избираема и има за цел да запознае студентите по „Европейска интеграция“ с 

диалога между държавите от Европейския съюз и средиземноморските държави. Съществуващите в този 

диалог проблеми са изключително сложни и тяхното разрешаване ще изисква още дълго време и много 

усилия не само от страна на тези държави, но и на световната общност. В тази обстановка развитието на 

„диалога Север-Юг“, опитите за създаване на някои политико-икономически обединения, за засилване ролята 

на ЕС при решаването на възникващите кризи в условията на все по-засилваща се глобализация и 

европейско-американско съперничество за влияние в региона и т.н. придобиват за Европа и за 

средиземноморските държави все по-голямо значение. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Темите на лекциите, които дават възможност на студентите да се запознаят със съдържанието на 

предмета, са следните: Общи сведения за Средиземно море и Средиземноморския регион, ислямът, 

Барцелонският процес – Съюз на Средиземноморието, тероризмът, арабският петрол, арабският природен 

газ,емиграцията от Южното Средиземноморие към Европа, екологически проблеми, военните флотове в 

Средиземно море, кипърският проблем, проблемите с членството на Турция и на бившите югославски 

републики в ЕС и БП-СС, връзката между Средиземно и Черно море. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Изслушване на лекционен курс. В края на курса – курсова работа по зададена тема. Оценка на 

писмените разработки по шестобална система, а при необходимост – устна беседа за доуточняване на 

оценката. 
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ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 

ECTS кредити: 6.0    Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: Катедра „Международно право и международни отношения“ 

 

АНОТАЦИЯ: 
Дисциплината „Конкурентно право на ЕС“ има за цел да запознае студентите с предмета и основните 

понятия в конкурентното право, видовете конкуренция; да придобият познания относно нормативната 

защита към различните форми на конкуренция. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните източници на 

Европейското право на конкуренцията, приложното поле на закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), 

задачите за насърчаване на ефективната конкуренция, мерките, предназначени да предотвратят всяко 

ограничаване на конкуренцията, методите, които въздействат върху поведението на пазарните субекти и 

структурата на съответните пазари. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 

Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и контролирана извънаудиторна работа. По 

време на лекциите се използва и мултимедия. В процеса на самоподготовка се акцентира върху 

разработването на реферати, изследователски проекти и доклади. Окончателната оценка по дисциплината се 

формира след положен писмен изпит. За заверка на семестъра се изисква положителни оценки на 

контролната и извънаудиторната работа. 

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЧУЖД ЕЗИК – I и II част 

 

ECTS кредити: 6.0 / 3.0   Седмичен хорариум: 2л.+ 0су + 0лу + 0пу 

Форма на проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен 

Методическо ръководство: Правно-исторически факулт, Катедра „Международно право и 

международни отношения“ 

Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, катедра „Международно право и международни отношения”, 

тел. 073/ 886621, e-mail: georgieva@law.swu.bg 

 

АНОТАЦИЯ: 

Дисциплината „Терминология на Европейския съюз на чужд език“ I и II част обхваща специфичния 

„еврожаргон“, който обърква широката общественост. Целта на този курс е да улесни разбирането на 

сложния европейски език, като включи обсъждане на най-често използвани термини и съкращения на чужд 

език и примери при тяхната употреба. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: 

Multilingualism; Monolingualism; Absorption capacity, acquis communautaire, CAP, Cohesion, 

Comitology, Competencies, Convention, Copenhagen Criteria, EEA, EFTA, EUROPA, CFSP, IAEA, ERASMUS, 

European Integration, Europe 2020, Flexicurity, Non-paper, Intergovernmental, Mainstreaming, Rendezvous clause, 

Stakeholder, Subsidiarity, Summit, Transparency, Supranational, Unanimity 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕ: 
Обучението по „Терминология на ЕС на чужд език – I и II част” се осъществява предимно с помощта 

на специално подбрани текстове, речници, аудио и видео материали. Необходимите езикови умения се 

създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения, които изискват активно участие от страна на 

студентите. В съответствие със съвременните тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат 

занятия с използване на мултимедийни устройства, както и обучение в Интернет среда. 
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Темите на текстовете за превод и на есетата са от областта на външната и вътрешната политика на 

страната и света, история, структура и политика на ЕС и неговите институции. Оценяването се извършва чрез 

писмен изпит. 


