
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Глобализация на икономиката и развитието
2. Код на курса: ECO1053
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф.д.ик.н. Анна Недялкова, доц. д-р Елеонора Танкова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):
Лекционният курс има за цел студентите да получат знания за:
- Същността и основните характеристики на глобализацията на икономиката във връзка с
развитието;
- Сфери на глобализацията – икономическа, политическа, технологична, културна, медийна;
- Основни глобални актьори на глобалната икономика.
10. Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да са запознати с основни икономически
понятия.
12. Съдържание на курса:
- Основни характеристики и исторически форми на глобализацията;
- Глобализация и устойчиво развитие;
- Глобализационен ефект;
- Основни сфери на глобализацията;
- Глобални актьори на глобалната икономика
- Глобално развитие и глобално моделиране на икономиката;
- Ролята на държавата в условията на глобализация
13. Библиография

- Недялкова А., Бауман З., Филипов Д., Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, изд.
“Албатрос”, София 2005.
- Недялкова А., Глобализация на икономиката и развитието, Модул 2,3,4. Унив.изд., Варна,
2004.
- Недялкова А., Глобализацията – нищо фатално, Унив.изд., Варна, 2002

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по дисциплината
включва лекции и самостоятелна подготовка. Презентация на лекционния курс, както и
допълнителна помощна информация е публикувана в web-site на ВСУ рубриката “виртуално
обучение”
15. Методи и критерии на оценяване:
Мониторингъг е ориентиран към измерване на:
- Системност и последователност при изучаването на теоретичната материя;
- Разширяване на познанията чрез проучване на препоръчвана литература и казуси от
реалността;
- Свободно транслиране на знания и умения от една научна област в друга.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Административно право и процес І
2. Код на курса: LAW 2001
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Марчо Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението по учебната
дисциплина е да даде на студентите завършени знания относно теоретичните концепции и
правните основи за структурата и функционирането на изпълнителната власт. На тази основа
те ще могат да разбират и работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване
на конкретните практически задачи.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Знания по Обща теория на правото, Учение за държавата,
Конституционно право.
12. Съдържание на курса: Административното право е основополагащ правен отрасъл от
публичното право, а Административният процес е самостоятелен правен отрасъл, обслужващ
материалното административно право и уреждащ реда за реализация на държавното
управление в страната.
13. Библиография (задължителна и препоръчителна):
1. Лазаров, К. Административно право. 2 изд. С., 2010.
2. Лазаров, К., Ив.Тодоров. Административен процес. 2 изд. С., 2010.
3. Балабанова, Хр. Административно право и административен процес. 2 прераб. и доп. изд.
С., 2009.
4. Нови моменти в Административния процес според АПК. Авт. колектив. С., 2007.
5. Къндева, Ем. Публична администрация. 3 изд. 2009.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения.
15. Оценяване: Оценяване в процеса на обучение - решаване на казуси по водещи теми или
актуални съдебни решения на ВАС. Писмени и устни изпити - предварително се обявява
провеждането на писмен и устен изпит, формиращи крайната оценка.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: Посещение в Административен съд - практика по време на обучение,
различна от междусеместриалните практики, посочени в НЕДИСП.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Международно публично право
2. Код на курса: LAW 2022
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво на курса: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Орлин Борисов, проф. д-р Емил Константинов
9. Резултати от обучението по дисциплината: Получаване на знания в областта на
международното публично право.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Общите въпроси на международното право се изучават
при отчитане знанията на студентите по фундаменталните проблеми на общата теория на
правото, история и теория на държавата и правото, конституционно право.
12. Съдържание на курса: Системата на курса обхваща: комплексните правни проблеми в
международното сътрудничество между субектите на международното право; принципи и
норми на правно регулиране на международните отношения; същност, статус и функции на
международните организации; правни основи на международната сигурност; режим на
международните пространства и територии; мирни средства за разрешаване на
международните спорове и др.
13. Библиография:
Борисов, О. Международно публично право, С., 2008 г.
Борисов, О. Сборник по Международно публично право, С., 2006 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения, реферат
(курсова работа).
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – съгласно определен график. На
писмения семестриален изпит всеки студент получава по шест въпроса, като за отговорите
на всеки един от въпросите получава по една единица. Например, отговорил е на три въпроса
и получава оценка: Среден (3). Отговорите трябва да бъдат пълни, ясни и точни и да
обхващат всички съществени елементи на поставения въпрос. За отговор само на един или на
два въпроса, оценката е Слаб (2) и студентът се явява отново на изпит на поправителната
сесия, за която важат същите правила, така както и за ликвидационната сесия. Оценяване в
процеса на обучение – Оценката на студента за семестриалния изпит може да бъде завишена,
ако е вземал активно участие по време на семестриалните упражнения и покаже добри
резултати в реферат (курсова работа), заложен като самостоятелна работа в рамките на
учебния план. В рамките на деня на изпита, студентите могат да проверят своите пропуски в
писмената работа.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3 Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Политическа антропология
2. Код на курса: POL1040
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Калоян Смилков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината има основна
теоретическа и практическа приложимост за изследователска работа, даваща
съвременни знания за конкретния политически опит.
10. Начин на преподаване (директно, дистанционно):
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
Студентът трябва да е завършил успешно дисциплините от предходните курсове. Да
следи специализираните книги, и публикации по антропологични теми.
12. Съдържание на курса: дисциплината в рамките на един семестър формира
основни познания за антропологичното състояние на различните типове общества.
Получените знания гарантират успешно практическо използване на опита в сферата на
политиката.
13. Библиография (препоръчителна и задължителна литература):

Баландие, Ж. Политическа антропология. С., 2000
Смилков, К. Властта и Човекът. С., 2011
Нитобе, И. Бушидо: Духът на Япония. С., 2005
Clastres, P. La societe contre l`Etat. Minuit, 1974

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: визуализация на учебния
процес
15. Методи и критерии на оценяване: тестови
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Административно право и процес ІI
2. Код на курса: LAW 2001
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Марчо Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението по учебната
дисциплина е да даде на студентите завършени знания относно теоретичните концепции и
правните основи за структурата и функционирането на изпълнителната власт. На тази основа
те ще могат да разбират и работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване
на конкретните практически задачи.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Знания по Обща теория на правото, Учение за държавата,
Конституционно право.
12. Съдържание на курса: Административното право е основополагащ правен отрасъл от
публичното право, а Административният процес е самостоятелен правен отрасъл, обслужващ
материалното административно право и уреждащ реда за реализация на държавното
управление в страната.
13. Библиография (задължителна и препоръчителна):
1. Лазаров, К. Административно право. 2 изд. С., 2010.
2. Лазаров, К., Ив.Тодоров. Административен процес. 2 изд. С., 2010.
3. Балабанова, Хр. Административно право и административен процес. 2 прераб. и доп. изд.
С., 2009.
4. Нови моменти в Административния процес според АПК. Авт. колектив. С., 2007.
5. Къндева, Ем. Публична администрация. 3 изд. 2009.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения.
15. Оценяване: Оценяване в процеса на обучение - решаване на казуси по водещи теми или
актуални съдебни решения на ВАС. Писмени и устни изпити - предварително се обявява
провеждането на писмен и устен изпит, формиращи крайната оценка.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: Посещение в Административен съд - практика по време на обучение,
различна от междусеместриалните практики, посочени в НЕДИСП.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Конституционно право - І
2. Код на курса: LAW 2015
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Сидерова, проф. д-р Георги Близнашки.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Учебната дисциплина “Конституционно
право” има за цел да даде на студентите задълбочени специални знания и изграждане на
система от квалифицирани правни умения в областта на конституционното право.
Специално внимание се отделя на придобиването на задълбочени знания относно учението
за конституцията, основните конституционни принципи, свободите на гражданите и
системата от държавни органи. Студентите придобиват умения за използване на
съвременните законодателни решения в бъдещата им работа като практикуващи
специалисти; да използват методиката на емпиричното изследване за по-задълбочено
вникване в сложните юридически казуси, които са част от бързо променящата се
правнорегулативна дейност.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Значително място е отделено на въпросите за съвременния
конституционализъм и парламентаризма. Централно място в лекционния курс заема
изложението върху държавните институции. Чрез проследяване на историята и модерното
развитие на трите власти, на институцията на държавния глава, на специализирания орган за
конституционен контрол – Конституционния съд и на местното самоуправление се очертава
принадлежността ни към европейската традиция, извеждат се общото и специфичното в
конституционните решения. Учебната дисциплина „Конституционно право” обхваща преди
всичко най-новото ни конституционно развитие. Тя е условно структурирана в три части:
„Конституцията”, „Гражданите” и „Държавата”. Тази структура дава възможност да се
поднесат на студентите в системен вид, в исторически и в сравнителен план, както учението
за конституцията, така и конституционните основи на правния статус на личността.
13. Библиография:
Нормативни актове:
Конституция на Република България от 1991 г.
Закон за съдебната власт
Закон за Конституционен съд и Правилника за приложението му
Избирателен кодекс
Закон за политическите партии
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
Литература:
Основна:
Ананиева, Н., Конституционно право, изд. Албатрос, 2008



Друмева, Е., Конституционно право, изд. Сиела, 2008
Стойчев, Ст. Конституционно право, изд. Сиела 2002
Допълнителна:
Конституция на Република България коментар, Изд.къща Сиела,София, 1999г.
Конституциите. Изд.къща „Век 22”, София, 1990г.
Българските конституции и конституционни проекти. ДИ „Д-р П.Берон”, София, 1990г.
Стенографски дневници на Великото Народно събрание (1990-1991г.)
Борис Спасов. Учение за конституцията. Изд. СИБИ, София, 1997г.
Борис Спасов. Парламентарно право. Изд. СИБИ, София, 1996г.
Георги Близнашки. Принципи на парламентраното управление. София, 1997г.
Конституцията и демократичните промени в България. София 1996г.
Нора Ананиева. Контролна функция на Народното събрание. НИ, София, 1973г.
Нено Неновски. Конституционно правосъдие. София, 1998г.
Проблеми на местното самоуправление и местната власт. София, 1997г.
Ролята на парламента за консолидиране на новите демокрации в Централна и Източна
Европа. НС на Република България. София, 1996г.
Стефан Баламезов. Конституционно право, том І, ІІ и ІІІ, София, 1993г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Провежда се текущ тест (контролно) по време на
лекции. На изпита се оценява първо писменото изложение от студента на изтеглен от
конспекта въпрос, в което критерии за висока оценка са правописа, изразните средства,
логичната последователност в изложението, правните аргументите, в подкрепа на дадена
теза, сравнителния анализ със сходни правни институти или държавни органи, коментар на
дискусионни въпроси по темата в теорията, както и точността при позоваването на
нормативна разпоредба. Непосредствено след писмения изпит се провежда устен, в който се
защитава написаното с цел установяване на способностите на студента свободно да изложи
знанията си по изтегления въпрос, проверка на изказа му със съответната необходима
юридическа терминология и отговаряне на до два допълнителни конкретни въпроси по други
теми от конспекта с оглед проверка на всеобхватността на подготовката на студента по
дисциплината. Студента се оценява веднага след устния изпит, като се информира незабавно
за мотивите за получената оценка съобразно посочените по-горе критерии.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Теория на международната сигурност
2. Код на курса: SEC 1011
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев
9. Резултати от обучението за дисциплината – настоящият лекционен курс има

за цел да разкрие теоретичните основи на понятието „международна сигурност”.
Същността и етапите на политиката в областта на сигурността и по-конкретно в
сферата на правосъдие и вътрешен ред.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: „сигурност” е едно от най-често употребяваните,

но многозначни съвременни понятия. Тя може да бъде свързана едновременно с
високите етажи на международните отношения и с практически всеки от
аспектите на вътрешната политика. Поради това наличието на ясни представи за
сигурността е важно условие за правилното осмисляне на проблематиката,
концепциите и политиката за сигурност.

12. Съдържание на курса: запознава с основните понятия, положения и състояния.
13. Библиография:

Йончев, Д. Равнища на сигурност. София 2008
Йотов, Д. Европейският съюз в борбата срещу организираната престъпност.
София, 2003
Йотов Д. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. София, 2004
Кръстев, Д. Политика на ЕС в областта на сигурността. София, 2010
Кръстев, Д. Контрол на незаконната миграция към ЕС. Варна, 2011
Мюнклер, Х. Новите войни, София 2006
Рачев, В., Милина, В., Бахчеванов, Г., Карамфилов, Г., Баев, Й., Велкова, Л.,
Манев, М., Бекярова, Н., Воденичарски, С., Мичев, С., Семерджиев, Цв.
Национална и международна сигурност, София, 2005
Стефанов, Г. Теория на международната сигурност. София, 2005

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда контролна
работа по два въпроса в края на всеки раздел от дисциплината. В края на
семестъра трябва да представят курсова работа на тема близка до конспекта.
Финалната форма на оценяване е писмен тест. Крайната оценка се формира въз
основа на резултатите от теста и курсовата работа (1/2 от оценката), както и от
закръглената средна оценка от контролните работи (1/2 от оценката).

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Международни организации и малцинствени проблеми
2. Код на курса: POL 1087
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ист.н. Огняна П. Хрисимова
9. Резултати от обучението за дисциплината: запознаване със спецификата на

националномалцинствения проблем като теория и практики на няколко нива: в
глобален, европейски, регионален и национален план; изработване на умения да
се борави с интердисциплинарна материя, изработване на представа за правата
на другия/те етнос/и; на практически умения по толерантност.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: познаване на демографската структура на

европейския континент, на балканския регион; съпоставяне на практиките на
отделните държави

12. Съдържание на курса: световна и европейска доктрина по закрила на
националните малцинства; проследяване историята на национ-малцинствения
проблем в региона и българската практика по темата

13. Библиография:
Хрисимова О. Хрисимова, О. Предизвикателства на ХХ век: Равноправие в
многообразието (За правата на националните малцинства в контекста на
общите човешки права),  ВСУ “Ч. Храбър”, Варна 2006, 300 стр.
Хрисимова, О. Ролята на Съвета на Европа в изграждането на европейската
доктрина за закрила на правата на националните малцинства и участието на
Република България в този процес –В: Сб. “Изследвания в чест на 80-
годишнината на проф. Кр. Манчев”, С. 2007
Хрисимова, О. Принципите на Рамковата конвенция за защита на
националните малцинства и българската действителност - Сп. “Историческо
бъдеще”,С.2007
Хрисимова, О. Граници, народи, гаранции- Военноисторически сборник, 2009/ 1
Хрисимова, О. Парижката мирна конференция и мирните договори за
покровителство на малцинствата-“Европа: народи и граници”, С. 2010

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда писмена
разработка в края на всеки раздел от дисциплината(защитават основните тези в
нея).Крайната оценка се формира въз основа на резултатите от междинните
разработки, курсова работа в деня на изпита (1/2 от оценката) и от отговорите на
два въпроса в деня на семестриалния изпит.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложимо



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Право на Европейския съюз
2. Код на курса: LAW 2037
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на обучение: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 7.5
8. Име на лектора: проф. д-р Емил Константинов, гл. ас. д-р Миросвета Петрова.
9. Резултати от обучението по дисциплината: Дисциплината има теоретико-приложен
характер и цели да даде знания и практически умения на студентите за тълкуване и прилагате на
нормите на първичното и производното право на Европейския съюз в областта на
институционното право на основата на тълкуването, възприето в европейската правна доктрина и
в практиката на Съда на Европейския съюз.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Необходими са задълбочени познания по обща теория на
правото и по конституционно право.
12. Съдържание на курса: Предмет на изучаване са главно нормите на институционното право
на ЕС. Изучават се основните понятия, институти и разпоредби на правото на ЕС.
13. Библиография:
Попова, Ж. Право на Европейския съюз. София, 2009.
Борисов, О. Право на Европейския съюз. София, 2010.
Еньо Савов, Николай Марин. Право на Европейския съюз с отчитане на Договора от Лисабон,
Благоевград, 2009.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекции 60 часа.
Упражнения – 15 часа.
Консултации.
Реферат (курсова работа).
15. Методи и критерии на оценяване: Писмени изпити – съгласно определен график. На
писмения семестриален изпит всеки студент получава по един въпрос, за писменото изложение
по който, получава оценка. Оценката на студента за семестриалния изпит може да бъде
завишена, ако е вземал активно участие по време на семестриалните упражнения и покаже добри
резултати в реферат (курсова работа), заложен като самостоятелна работа в учебния план. В
рамките на деня на изпита, студентите могат да проверят своите пропуски в писмената работа.
16. Език на преподаване: български език.
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно - квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Теория на външната политика І част
2. Код на курса: POL 1109
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали
Студентите да придобият представа от фундаменталните компоненти на теорията на
външната политика, да разграничават правилно международни отношения, международна
политика и външна политика.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса: Курсът съдържа две основни части, а именно генезис на външната
политика и сравнителна външна политика. В първата част са заложени първите,
структурноопределящите елементи на външната политика. Разглежда се появата на външната
политика в исторически план. Във втората част се анализират фундаменталните компоненти на
външната политика като цели, средства, приоритети, рационалност, гъвкавост, стратегия, тактика.
13. Библиография
Задължителна литература
Чуков, Вл. Външна политика и идеи, Парадигма, 1998;
Балабанова, Бл., Двойните стандарти на международните отношения, 1 част, ВИ, 2009.
Генов, Г., Гочев, Ат., Динков, Д., Национална сигурност и демократизирането на
гражданско-военните отношения в България, 1997;
Довърти, Дж., Р. Пфалцграф-младши, Теории на международните отношения, Първа и Втора
част, Атика, 2010;
Кантарджиев, В., външната политика на Европейския съюз, ВИ, 2010.
Слатински, Н., Измерения на сигурността, Парадигма, 2000;
Слатински, Н., Сигурността. Същност, смисъл, съдържание, ВИ, 2011.
Стефанов, Г. Теория на международните отношения, Албатрос, 2008;
Стефанов, Г., Б. Видин, Ю. Захариева, Пл. Пантев, Международни отношения.
Международно право. Дипломация, Сиела1, 2008;
Бонифас, П., Съвременна геополитика, основните разделителни линии, ИК Кама, 2008
Препоръчителна литература
Чуков, Вл. История на политическите учения, НАМО, София, 1995
Чуков, Вл. Външна политика и идеи, Парадигма, 1998;
Berridge, M., A Diplomacy: Theory and Practice, Leicester University Press, 1997;
Roskin, M., Countries and Concepts: Politics, Geography, Culture, 2011
Rourke, J., Clashing Vies in World Politics: Taking Sides, McMillan, 2011.
Tessman, B., International Relations in Action, 2009.
Viotti, P., Kraupi, M., International relations and World Politics, 2009.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови работи, устен
изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания. Информиране на студентите
от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от изпълнение на показателите за
написването на курсовата работа и посочване на слабости при даването на устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Конституционно право - ІІ
2. Код на курса: LAW 2015
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Сидерова, проф. д-р Георги Близнашки.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Учебната дисциплина “Конституционно
право” има за цел да даде на студентите задълбочени специални знания и изграждане на
система от квалифицирани правни умения в областта на конституционното право.
Специално внимание се отделя на придобиването на задълбочени знания относно учението
за конституцията, основните конституционни принципи, свободите на гражданите и
системата от държавни органи. Студентите придобиват умения за използване на
съвременните законодателни решения в бъдещата им работа като практикуващи
специалисти; да използват методиката на емпиричното изследване за по-задълбочено
вникване в сложните юридически казуси, които са част от бързо променящата се
правнорегулативна дейност.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Значително място е отделено на въпросите за съвременния
конституционализъм и парламентаризма. Централно място в лекционния курс заема
изложението върху държавните институции. Чрез проследяване на историята и модерното
развитие на трите власти, на институцията на държавния глава, на специализирания орган за
конституционен контрол – Конституционния съд и на местното самоуправление се очертава
принадлежността ни към европейската традиция, извеждат се общото и специфичното в
конституционните решения. Учебната дисциплина „Конституционно право” обхваща преди
всичко най-новото ни конституционно развитие. Тя е условно структурирана в три части:
„Конституцията”, „Гражданите” и „Държавата”. Тази структура дава възможност да се
поднесат на студентите в системен вид, в исторически и в сравнителен план, както учението
за конституцията, така и конституционните основи на правния статус на личността.
13. Библиография:
Нормативни актове:
Конституция на Република България от 1991 г.
Закон за съдебната власт
Закон за Конституционен съд и Правилника за приложението му
Избирателен кодекс
Закон за политическите партии
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация
Литература:
Основна:
Ананиева, Н., Конституционно право, изд. Албатрос, 2008



Друмева, Е., Конституционно право, изд. Сиела, 2008
Стойчев, Ст. Конституционно право, изд. Сиела 2002
Допълнителна:
Конституция на Република България коментар, Изд.къща Сиела,София, 1999г.
Конституциите. Изд.къща „Век 22”, София, 1990г.
Българските конституции и конституционни проекти. ДИ „Д-р П.Берон”, София, 1990г.
Стенографски дневници на Великото Народно събрание (1990-1991г.)
Борис Спасов. Учение за конституцията. Изд. СИБИ, София, 1997г.
Борис Спасов. Парламентарно право. Изд. СИБИ, София, 1996г.
Георги Близнашки. Принципи на парламентраното управление. София, 1997г.
Конституцията и демократичните промени в България. София 1996г.
Нора Ананиева. Контролна функция на Народното събрание. НИ, София, 1973г.
Нено Неновски. Конституционно правосъдие. София, 1998г.
Проблеми на местното самоуправление и местната власт. София, 1997г.
Ролята на парламента за консолидиране на новите демокрации в Централна и Източна
Европа. НС на Република България. София, 1996г.
Стефан Баламезов. Конституционно право, том І, ІІ и ІІІ, София, 1993г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Провежда се текущ тест (контролно) по време на
лекции. На изпита се оценява първо писменото изложение от студента на изтеглен от
конспекта въпрос, в което критерии за висока оценка са правописа, изразните средства,
логичната последователност в изложението, правните аргументите, в подкрепа на дадена
теза, сравнителния анализ със сходни правни институти или държавни органи, коментар на
дискусионни въпроси по темата в теорията, както и точността при позоваването на
нормативна разпоредба. Непосредствено след писмения изпит се провежда устен, в който се
защитава написаното с цел установяване на способностите на студента свободно да изложи
знанията си по изтегления въпрос, проверка на изказа му със съответната необходима
юридическа терминология и отговаряне на до два допълнителни конкретни въпроси по други
теми от конспекта с оглед проверка на всеобхватността на подготовката на студента по
дисциплината. Студента се оценява веднага след устния изпит, като се информира незабавно
за мотивите за получената оценка съобразно посочените по-горе критерии.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно - квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Теория на външната политика – ІІ ч.
2. Код на курса: POL 1110
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да могат да боравят свободно с
основните теоретични компоненти на двата дяла на външната политика – външнополитическо
решение и дипломация. Особен акцент се поставя върху знанията придобити за водещите
компоненти на българския външнополитически механизъм – парламент, президентска
институция, министерски съвет и министерството на външните работи. Дипломатическото
действие и самата дипломация са втория план на обучение.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): ТВП-І
12. Съдържание на курса: Лекционният курс обхваща теми, които са свързани основно с
двата водещите дяла на теорията на външната политика – външнополитическото решение и
дипломацията. Изключително важни са лекциите, които изясняват генезиса, класификацията и
прогнозирането на външнополитическото решение. Освен това фокусът е поставен и върху
понятието „проблемна ситуация” и „ситуационен анализ”. Теорията и практиката (в българския
вариант) на външнополитическия механизъм също са едни от най-значимите теми в
лекционния курс.
13. Библиография

Задължителна литература:
Балабанова, Бл., Двойните стандарти на международните отношения, 1 част, ВИ, 2009.
Довърти, Дж., Р. Пфалцграф-младши, Теории на международните отношения, Първа и Втора
част, Атика, 2010;
Кантарджиев, В., външната политика на Европейския съюз, ВИ, 2010.
Слатински, Н., Измерения на сигурността, Парадигма, 2000;
Слатински, Н., Сигурността. Същност, смисъл, съдържание, ВИ, 2011.
Стефанов, Г. Теория на международните отношения, Албатрос, 2008;
Стефанов, Г., Б. Видин, Ю. Захариева, Пл. Пантев, Международни отношения. Международно
право. Дипломация, Сиела1, 2008;
Бонифас, П., Съвременна геополитика, основните разделителни линии, ИК Кама, 2008
Будев, Ат. Почтенност в международните отношения и съдействие за развитието на
идентичността или как да живеем щастливо с другите, СТЕНО, 2009.
Чуков, Вл. Външна политика и идеи, Парадигма, 1998;
Препоръчителна литература:
Чуков, Вл. История на политическите учения, НАМО, София, 1995
Чуков, Вл. Външна политика и идеи, Парадигма, 1998;
Roskin, M., Countries and Concepts: Politics, Geography, Culture, 2011
Rourke, J., Clashing Vies in World Politics: Taking Sides, McMillan, 2011.
Tessman, B., International Relations in Action, 2009.
Viotti, P., Kraupi, M., International relations and World Politics, 2009.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови работи,
устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания. Информиране на
студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от изпълнение на
показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости при даването на
устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно - квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Близък Изток и Централна Азия.
2. Код на курса: POL1001
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите да придобият представа за
политическата, икономическа и социалната обстановка в тези два региона. Да анализират
основните предизвикателства, които се изправят в областта на сигурността в
взривоопасните региони на Близкия Изток и Централна Азия. Акцентът е поставен върху
съвременните събития като „арабската пролет” и турболенциите в Централна Азия
вследствие на съседството на Афганистан и авторитарните политически системи.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът обхваща темите за водещите държави в
арабския Близък Изток и петте посткомунистически държави от Централна Азия. В него
се прави анализ поотделно за географските особености, природните богатства,
населението, политическите режими, икономиката и военния капацитет на държави като
Саудитска Арабия, Египет, Сирия, Ирак, Казахстан и други. Освен това са анализират и
някои авторитетни международни организации като Лига на арабските държави,
Организацията ислямска солидарност и Съвета за сътрудничество на страните от
Персийския залив.
13. Библиография:

Задължителна литература:
Майер, М, политическа география на Близкият Идток, НБУ, 2010.
Майер, М. Петролът в Близкият Изток, НБУ, 2011.
Кетъруд, К., Кратка история на Близкия Изток. От Аврам до Арафат, Унискорп, 2008.
Корм, Ж. История на Близкия Изток. От древността до наши дни, Рива, 2009.
Пенков, М., На изток от запада, Сиела, 2010.
Луис, Б., Асасините, Изток-Запад, 2009.
Танаскович, Д., Неоосманизмът, Изток-Запад, 2011
Чукова, Р., Централна Азия: Трансформации на идентичността, Изток-Запад, 2008.
Шювен, П., Летол, Р., Пейруз, С., История на съвременна Централна Азия, Рива, 2008.
Чайлдрес, Д., Х., Изгубените градове на Китай, Централна Азия и Индия, Бард, 2009.
Friedman, T., From Beirut to Jerusalem, Hursh, 2011
Fielding, M., Red Zone Baghdad: My war in Iraq, Hursh, 2011.
Montefiore, M., Jerusalem: Biography, Hursh, 2011

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, дискусии.
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови
работи, устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания.
Информиране на студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от
изпълнение на показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости
при даването на устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не e приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Европейско политическо сътрудничество
2. Код на курса: POL 1017
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев, проф. Дюлгерова, д-р Б. Климов;
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,

компетенции: обучаваните да усвоят базисните понятия за политическото
сътрудничество и интеграцията в Европа

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат налични знания по

международно публично право и по-специално зрелия Европейски съюз, както
и категориалния апарат, свързан с неговото функциониране, регулиране, със
задълбочаването на интеграцията и разширяването на нейния странови обхват.

12. Съдържание на курса: запознава с основните понятия, положения и
състояния.

13. Библиография:
Близнашки, Г. Договорът за реформа като опит за излизане от кризата на
Европейския съюз, В: Реформирането на договорната основа на Европейския
съюз като изпитание за гражданите, София 2008 г.
Динков, Д. Вместо конституция ремонт на старата договорна основа на
Европейския съюз, В: Реформирането на договорната основа на Европейския
съюз като изпитание за гражданите, София 2008 г.
Попов, Е. Сто есета за Европа. София 2006.
Понсен, Е. 27 ключа за Договора от Лисабон, София 2008 г.
Семов, А. Учредителните договори на ЕО и ЕС. Конституция на Европа, София
2005 г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния
материал и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: за студентите се предвижда контролна
работа по два въпроса в края на всеки раздел от дисциплината. В края на
семестъра трябва да представят курсова работа на тема близка до конспекта.
Финалната форма на оценяване е писмен тест. Крайната оценка се формира въз
основа на резултатите от теста и курсовата работа (1/2 от оценката), както и от
закръглената средна оценка от контролните работи (1/2 от оценката).

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Външна политика на България
2. Код на курса: POL 1070
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ист.н. Огняна П. Хрисимова
9. Резултати от обучението за дисциплината: лекционният курс има за цел да

разкрие политическите процеси, етапите и спецификите на външната политика
на България от етапа на възстановяване на Третата бълг. държава до ХХ- ХХІ
в.; умения за съпоставителен анализ с европейските и регионалните процеси.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Понятието “външна политика” предполага

познания на двустранните отношения в региона; мястото на България в
европейската геополитическа мозайка, ролята на българската дипломация в
регионален, европейски и световен план; връзката “външна политика –
национални и политически цели и интереси”.

12. Съдържание на курса: запознава с основни външнополитически събития за
страната, с националните инициативи във външнополитическата сфера.

13. Библиография:
Павлов, Пл. България и българите, С. 2011, 112 стр.
Колонкин, Вл. България във Втората световна война, С. 2010, 448 стр.
Табакова, Кр. БРСДП и българския национален въпрос, С. 2010, 212 стр.
Подбрани извори за българската история, т.4 Българската държава и
българите 1876-1994 г.), кн. 1 (506 стр.) и кн. 2 (408 стр.), С. 2010 г.
Hrissimova, O. La Bulgarie en Europe pendant la guerre froide – В: Сб. “Identite et
revolte entre 1947-1989”, изд. София-Париж, 2007

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния
материал и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда писмена
разработка в края на всеки раздел от дисциплината.Студентите я представят
самостоятелно, като защитават основните тези в нея. В края на семестъра
представят курсова работа на тема близка до конспекта. Крайната оценка се
формира въз основа на резултатите от междинните разработки, курсовата
работа (1/2 от оценката), както и от отговорите на два въпроса в дуня на
симестриалния изпит.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Финансово право
2. Код на курса: LAW 2051
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 10.5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Станкова, доц. д-р Иван Стоянов.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината “Финансово право” дава
възможност на студентите да придобият задълбочени познания за структурата на финансовата
администрация, нейните компетенции, начинът на държавно управление във сферата на
финансите и контролът във финансовата сфера, като необходим елемент от управлението на
всяка организирана човешка дейност, независимо от сферата и нивото, на които тя се извършва.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: За усвояване на знанията от дисциплината “Финансово право”
са необходими знания по Обща теория на правото, Конституционно право, Гражданско право,
като и Административно право и процес.
12. Съдържание на курса: Курсът на обучение дава познания за финансовата администрация,
нейните правомощия, процесът по издаване на финансови актове и тяхното обжалване, видовете
контрол за законност в сферата на финансите, упражняван от данъчната администрация,
Сметната палата, Агенцията за Държавна финансова инспекция, Комисията за финансов надзор и
др. държавни органи.
13. Библиография:
Иван Стоянов, Иван Стоянов, Финансово право, 2010 г.
Петър Цанков, Цв. Георгиева, Учебен курс по финансово право, 2009 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции съобразени с най-новите
изменения във финансовото законодателство. Упражнения. Консултации - индивидуална работа
с преподавател.
15. Методи и критерии на оценяване: Критериите за оценка са свързани с пълнота и
задълбоченост на анализа, с овладяност на понятийния апарат, с реализирани на практика
умения, с представяне в писмена форма отговори на въпросите, поставени от лектора като
задача, с пълнотата на аналитично-интерпретационното заключение, съставено на базата на
резултати от тестовете или решаване на казуси. В случай на неудовлетвореност от оценката
студентите имат възможност да се явят на финален писмен изпит по конспекта.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3.Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Югоизточна Европа – политики и практики
2. Код на курса: POL 1041
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д.ист.н. Огняна П. Хрисимова
9. Резултати от обучението по дисциплината: лекционният курс има за цел да

разкрие външнополитическите процеси на съобщност/ или конфронтации в
региона на Югоизточна Европа, връзката между регионалните и в вропейските
събития; да развие аналитично, съпоставително и политологично мислене.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: умения за анализиране на процесите в региона

през ХХ в.; познаване на историческите традиции и на съвременната политика и
практика на отделните балкански държави; вземане на правилни решения във
времето на принадлежността им към общоевропейското пространство

12. Съдържание на курса: запознава в съпоставителен план с основни етапи от
дейността на отделните балкански държави, със спецификата на регионалните
процеси и проблеми ( в исторически и актуален план).

13. Библиография:
Димитров, А. Раждането на една нова държава. Република  Македония между
федерализма и национализма, С. 201
Баев, Й. Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на
Студената война, С. 2010
Манчев, Кр. Кървавият край на Югославия, С. 2009
Хрисимова, О. Хелзингският процес и българската балканска политика- В:
Годишник на Варненския свободен Универсиет “Ч. Храбър”, т. ХІV, 2008 (ISSN
1310-800N\
Hrissimova, O. La Bulgarie en Europe pendant la guerre froide – “Identite et revolte
en Europe centrale et Orientale entre 1947-1989”, Sofia- Paris, 2008 (ISBN 978-954-
92231-4-9)

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: Предвижда се писмена разработка в края на
всеки раздел от дисциплината. Студентите я представят самостоятелно, като
защитават основните тези в нея. В края на семестъра разработват курсова
работа на тема близка до конспекта. Крайната оценка се формира въз основа на
резултатите от междинните разработки, курсовата работа (1/2 от оценката),
както и от отговорите на два въпроса в дуня на симестриалния изпит.

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Ислямът в Европа
2. Код на курса: POL 1064
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Владимир Чуков
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите трябва да знаят основни данни за
живота на ислямското малцинство в Европа. Те трябва да умееш да правят анализ на
основните показатели на тяхното присъствие в европейкото общество – социален статус,
етнически състав, степен на интеграция, взаимоотношения с родината майка и т.н.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът от лекции има за цел да запознае студентите с
различни аспекти от живота на мюсюлманската общност в Европа. Методологически курсът
е организиран на различни нива. В самото начало се поставя акцент върху статистическите
данни, за да се намерят границите на понятието малцинство по отношение на огромното
християнско множество. Прави се уговорката, че броят на мюсюлманите е относителен и
неговите точни измерения не могат да се намерят. Необходимо е да се фокусира вниманието,
че тази религия е най-бързо разпространяваща се не само в Европа, но и в целия свят.
Второто ниво на изследване на темата е институционалното. То е относително по-трудно и
се характеризира със силна национална специфика. Въпреки желанието за провеждане на
единна европейска политика в областта на свободата на вероизповеданието и правата на
човека, страните-членки на ЕС започнаха да прилагат и все по-строги закони по отношение
на борбата срещу тероризма. Става въпрос за своеобразна колизия между подход, облечен в
съответните правни норми към ислямското малцинство преди и след 11 септември 2001 г. В
лекционния курс са разгледани религиозните храмове, центровете, училищата и
образованието, религиозните лица и забрадката като водещи обекти на изследване. Третото
ниво е политическото участие на мюсюлманите в Европа. Основен отпечатък върху
изследването оставя националната специфика на конкретната европейска страна и броя на
поколенията мюсюлмани, живеещи в нея. Големият въпрос е дали обединението на
мюсюлманите в Европа може да се разглежда като от част от класическа форма на
политическа партиципация или не. Чертвъртото ниво на курса обхваща сравнително
изследване на националните ислямски общности. В него се преви анализ на особеностите на
мюсюлманската общност в по-големите европейски държави. Те играят водеща роля в
оформянето на профила на европейския ислям като цяло. Такива страни са Германия,
Франция, Германия, Испания, Белгия, Дания, Швеция, Швейцария, Италия и Нидерландия. В
никакъв случай не бива да се подценяват и мюсюлманските общности в новоприсъединилите
се държави като България и Румъния, тъй като там тези малцинства имат по-скоро
индогенен, а не екзогенен характер. Ислямът в европейските страни, които не са членки на
ЕС (Русия, Украйна и бившите югославски републики) е възприет по-скоро като еталон за
сравнение, отколкото същински обект за анализ.
13. Библиография
Задължителна:

Ориент.бг, http://www.orientbg.info
Чуков, Вл. Колева, П., Западноевропейският ислям, Изток-Запад, 2011.

http://www.orientbg.info/


Препоръчителна:
Goody, J., Islam in Europe, McMillan, 2009.
Azmeh, A., Islam in Europe. Diversity, Identity and Influence, Hursh, 2008.
Modood, T., Multiculturalism: Muslims and Citizenship in Europe, Routledge, 2009.
Fetzer, J., Muslims and the State in Britain, France and Germany, Cambridge, 2010
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване: Провеждане на тестове, писане на курсови работи,
устен изпит. Оценката се формира като общ показател от трите препотвания. Информиране
на студентите от допуснатите грешки на тестовете, общото впечатление от изпълнение на
показателите за написването на курсовата работа и посочване на слабости при даването на
устния отговор.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Политика на сигурност на ЕС
2. Код на курса: SEC 1067
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Д. Кръстев
9. Резултати от обучението за дисциплината – настоящият лекционен курс има за

цел да разкрие същността и етапите на политиката провеждана от ЕС в областта
на сигурността и по-конкретно в сферата на правосъдие и вътрешен ред.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Евроинтеграцията в областта на вътрешните работи

е логично продължение на обединението в сферата на икономиката в
Европейската общност. Нелегалната имиграция, проявите на престъпност,
тероризма и други престъпления с висока степен на обществена опасност са
обективни фактори, които налагат изучаването на усилията на ЕС и неговите
страни-членки за въвеждане на ефективни мерки и механизми за
противодействие на престъпността.

12. Съдържание на курса: запознава с основните понятия, положения и състояния.
13. Библиография:

Йончев, Д. Равнища на сигурност. София 2008
Йотов, Д. Европейският съюз в борбата срещу организираната престъпност.
София, 2003
Йотов Д. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. София, 2004
Кръстев, Д. Политика на ЕС в областта на сигурността. София, 2010
Кръстев, Д. Контрол на незаконната миграция към ЕС. Варна, 2011
Мюнклер, Х. Новите войни, София 2006
Рачев, В., Милина, В., Бахчеванов, Г., Карамфилов, Г., Баев, Й., Велкова, Л.,
Манев, М., Бекярова, Н., Воденичарски, С., Мичев, С., Семерджиев, Цв.
Национална и международна сигурност, София, 2005
Стефанов, Г. Теория на международната сигурност. София, 2005

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал,
организиране на тематични дискусии и презентации.

15. Методи и критерии на оценяване: За студентите се предвижда контролна работа
по два въпроса в края на всеки раздел от дисциплината. В края на семестъра
трябва да представят курсова работа на тема близка до конспекта. Финалната
форма на оценяване е писмен тест. Крайната оценка се формира въз основа на
резултатите от теста и курсовата работа (1/2 от оценката), както и от
закръглената средна оценка от контролните работи (1/2 от оценката).

16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Чужд език - първи
2. Код на курса: FLT
3. Вид на курса: (задължителен, избираем, факултативен)
4. Ниво: бакалавър, магистър
5. Година на изучаване: (първа, втора, ...)
6. Семестър: (първи, втори, ...)
7. Брой кредити:
8. Име на лектора:
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,

компетенции (цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно):
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация)
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
(актуализиране на основната и допълнителна литература по дисциплината с издания
от последните 5 години)
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване: (подробно описание на методите и

критериите за оценка, както и  възможности за информиране на студентите за мотивите
на оценяване, включително и за текущи оценки)

16. Език на преподаване:
17. Практика:



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Чужд език – втори
2. Код на курса: FLT
3. Вид на курса: (задължителен, избираем, факултативен)
4. Ниво: бакалавър, магистър
5. Година на изучаване: (първа, втора, ...)
6. Семестър: (първи, втори, ...)
7. Брой кредити:
8. Име на лектора:
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,

компетенции (цели): – дефинирани, съгласно представените информационни материали
10.Начин на преподаване (директно, дистанционно):
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация)
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
(актуализиране на основната и допълнителна литература по дисциплината с издания
от последните 5 години)
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване: (подробно описание на методите и

критериите за оценка, както и  възможности за информиране на студентите за мотивите
на оценяване, включително и за текущи оценки)

16. Език на преподаване:
17. Практика:



Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Спорт
2. Код на курса: SPO 1007
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: (първа)
6. Семестър: (първи, втори)
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. Иванка Кабакчиева, доц. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Огнян Къчев,
хон. проф. д.п.н. Малчо Малчев, хон.пр. Маргарита Гечева, преп. Екатерина Чонгова
9. Резултати от обучението за дисциплината – целта е специализирано обучение за
придобиване, усъвършенстване и поддържане на практически умения и теоретически
познания за спорта в професионално-приложен аспект.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания - от обучаемите се изисква притежаването на добра
физическа дееспособност и двигателна култура.
12. Съдържание на курса (анотация): в учебната дисциплина «Спорт» се развиват и
усъвършенстват основните двигателни качества – сила, бързина, издръжливост, ловкост и
гъвкавост.
13. Библиография

− Малчев М. и колектив, Туризъм, алпинизъм и ориентиране. ISBN 978-954-400-583-2,
с.212, изд.Фабер, В.Т., 2011

− Маринов С., Съвременни видове туризъм. ISBN 978-954-21-0544-2, с.343, изд. Наука
и икономика, В., 2011

− Илиев И., Чонгова К., Фитнесът като индивидуална изява на съвременния човек, изд.
Авангард Прима, ISBN 978-954-323-625-1, с.140, С., 2010

− Бърдарев Д. и колектив, Туризъм, алпинизъм и ориентиране. ISBN 954-9782-59X,
НСА, С, 2003

− Кандиларов И. , Мачирски А., “Планинарство за всички “, ISBN 954-91179-3–6, С,
2005
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: практически упражнения
15. Методи и критерии на оценяване: Оценката по „Спорт” се сформира от степента на
овладяването на практически умения и теоретически познания за спорта в професионално-
приложен аспект чрез изпит. До изпит се допускат студенти, посещавали 75% от
практическите упражнения по „Спорт” в периода на обучение. При успешно положен изпит
за физическа дееспособност по „Спорт” студентите получават 8 кредита.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3 Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Политически системи и режими
2. Код на курса: POL 1119
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора:  доц. д-р Калоян Смилков
9. Резултати от обучението за дисциплината – въвеждане в сферата на сравнителното
изучаване и представяне на политическия живот. Запознаване с модели на
демократични политически режими, които респектират със своите постижения и
възможности за влияние върху съвременното политическо управление. За постигането
на този познавателен ефект се използва типологията на М. Дюверже. На тази основа се
създават концептуални и емперични представи за интерпретация на политическата
система в България и за естеството на политическото развитие на ЕС.
10.Начин на преподаване:  директно.
11.Предварителни изисквания: Студентите трябва да имат основни понятия от
учебното съдържание по Философия, Политика и публична власт, Основи на правото,
Конституционно право, Основи на гражданското общество.
12. Съдържание на курса: Основно внимание е отделено на същността на
политическата система при парламентарно управление. Разглеждат се политическите
системи на Англия, САЩ, Холандия, България и други страни.
13. Библиография:

1.Бойчев, Георги. Правова държава (философско- правни аспекти). С., 1994.
2. Дал Р., За демокрацията, С. 1999.
3. Дал Р., Демокрация и нейните критици, С. 2006.
4. Дюверже М., Полу-президентският режим, С. 1995.
5. Зидентоп Л., Демокрация в Европа, С. 2003.
6.Крик Б., Демокрацията, С. 2008.
7. Парламентъi мира, С. 1994.
8. Пиндър Дж., Европейският съюз, С. 2006. и други.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: Метод на оценяване: писмен изпит върху
тематичното съдържание и защита на курсова работа, свързана с устройството и
функционирането на съвременната политическа демокрация.

По време на обучението на студентите се възлага индивидуално или екипно
разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми за текущ
контрол.
16. Език на преподаване: български;
17. Практика: няма



Факултет: „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Международна икономика и политика”
Професионално направление: 3.3. „Политически науки”
Специалност: „Международни отношения и право”
Образователно-квалификационна степен: „бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Етика
2. Код на курса: PHI 1003
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Бойчо Бойчев, доц. д-р Иво Стамболийски.
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели): Очаква се в резултат на изучаването на “Етика” студентите да развият своите знания
в областта на етиката за: същността на нравствеността, понятията и институтите на морала,
историята на етическите идеи и систематиката на категориите на етиката. Целта на
обучението е да се изградят у студентите знания, умения и етическа култура, които да
способстват за тяхната професионална реализация и личностно утвърждаване. Познанията по
етика ще им помогнат при усвояването на основни дисциплини от сферата на специалността
и при изграждането на една цялостна представа за човешкото поведение и човешките
взаимоотношения.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): изучаване на
философия, морал и право, естетика, психология, логика в средното училище. Нагласа към
четене на книги и учебници от областта на хуманитаристиката.
12. Съдържание на курса (анотация): Лекционният материал е така представен, че да се
постигне усвояване и овладяване на всеобщи и фундаментални знания върху историята и
систематиката на етическите учения и школи, границите на морала и взаимодействията му с
религията, политиката, правото, изкуството, управлението, военното дело. Разглеждат се
смисълът на живота и творчеството, предназначението на човека, битието и понятието на
свободата в аспекта на избора и отговорността, категориалното етическо мислене.
Дисциплината си поставя подчертано общообразователни цели в контекста на
университетските компетенции за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература): 36 публикувани
източника (учебници, книги, интернет-ресурси, студии, статии), актуализирани според
изискванията.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (2 ч седмично, 15
седм.), консултации (3/15), писане на реферат (3/15)
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит: Курсова работа – на тема,
сходна до темите в конспекта за изпита или върху избрани тезиси от велики философи.
Оценяват се съдържателното съответствие на темата, познаване на източниците, собствения
поглед – защитава се на изпита.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложима.



1

Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3 Политически науки
Специалност: Международни отношения и Право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Политически организации и институции
2. Код на курса: POL1047
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Калоян Смилков
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения,
компетенции (цели): Целта на курса е, разглеждайки миналото като
непрестанна промяна на представите на човека организиране и
институционализиране на обществото, да допринесе за разбиране на
промяната като основна характеристика на съвременната епоха.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни
дисциплини): изучен курс по Политически системи и режими
12. Съдържание на курса (анотация): Представяне и сравнителен анализ на
политическите институции - произхода, формирането и миналото им.
13. Библиография (препоръчителна и задължителна литература):

Вебер, М. Ученият и Политикът. С., 1993
Гълбрайт, Д. К. Анатомия на властта. С., 1993
Дал, Р. Демокрацията и нейните критици. С., 2006
Дельоз, Ж., Ф. Гатари. Капитализъм и шизофрения. С., 2009
Смилков, К. Властта и Човекът. С., 2011
Galbraith, John Kenneth. The anatomy of power. N. Y., 1984
Laing, Ronnie D. The politics of experience. London, 1990
Marcuse, Herbert. Onedimensional man. Boston, 1964

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: визуални
15. Методи и критерии на оценяване: Тест: 50% от решените въпроси в
теста образуват среден успех. Присъствието, участието на живо (и онлайн)
добавя върху оценката.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложма.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Граждански контрол върху държавните органи
2. Код на курса: POL
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Драгомир Кръстев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Контролът е много важен фактор в

процеса на демократизиране на процесите в обществото. Той допринася за
практическото реализиране на задачата за хармонично съединяване на издигането на
научното равнище на държавното управление с издигането на равнището на
информираното участие на населението в това управление.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: у студентите трябва да са налични знания от

областта на Обща теория на правото и Административно право и
административен процес.

12. Съдържание на курса: да се изследва същността и методологията за извършване на
граждански контрол над държавната власт.

13. Библиография:
Арабаджийски, Н., Основи на публичната администрация. Специална част, София, 2005

Балабанова, Х., Административен контрол, Варна, 2004

Иванов, Х., Гражданското общество и концепции за граждански контрол, София, 2002

Къндева, Е., Публична администрация, София, 2007

Закон за отговорността на държавата и на общините за вреди - обн.ДВ. бр.60/1988г. – с

посл. изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.

Закон за административните нарушения и наказания - обн.ДВ.бр.92/1969г. с посл. изм.

ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

Мониторингов доклад за дейността на ХLІ народно събрание – юли-ноември, София,

декември, 2010

Доклад за състоянието на парламентарния контрол в 41-вото народно събрания (2009 –

2011), София, август, 2011

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на основни моменти от учебния материал
и организиране на тематични дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: финален изпит.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не е приложимо



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Дипломатическо и консулско право
2. Код на курса: LAW 2009
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Емил Константинов; проф. д.ю.н. Орлин Борисов;

гл. ас. д-р Миросвета Петрова.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Формиране на грамотна и информирана позиция
относно международните събития, чрез: познаване и свободно ориентиране в съдържанието на
международноправните актове, част от вътрешното право на държавата и актовете на ЕС,
определящи общата външна политика и политика за сигурност; познаване на категориите и
институтите на дипломатическото и консулското право; овладяване на понятийния
апарат.Формиране на знания за установяването и прекратяването на консулските отношения;
изискванията относно дипломатическата и консулската служба; значението на дипломатическите
и консулските привилегии и имунитети; особености на дипломатическата кореспонденция и
умение за употреба. Особено внимание е отделено на проблематиката на европейското
гражданство и общата политика по външни отношения и сигурност. Представена е реформата в
тази материя, включително създаването на новата длъжност Върховен представител на ЕС по
въпросите на външната политика и политиката на сигурност.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: конституционно, международно публично и право на ЕС.
12.Съдържание на курса: Дипломатическото и консулското право са отрасъл на
международното публично право. Специализираната подготовка е ориентирана към формиране
на задълбочени знания относно: 1) дипломацията като инструмент за реализация на
външнополитическия курс на държавата; съвкупност от средства и методи за постигане на
нейните външнополитически цели; система от взаимоотношения между суверенни държави,
основана на взаимен обмен на дипломатически представители, въплъщаващи суверенитета на
изпращащата държава; 2) дипломатическата служба в системата на държавната служба и
дейност, обезпечаващи интересите на държавата; 3) международните преговори като основно
средство на дипломацията: типология, структура и функции на преговорите; практика на
провеждане на преговорите – подготовка, организация, етапи на провеждане, заключителни
актове; 4) основни видове дипломатически документи; 5) същност и значение на
дипломатическия протокол: протоколни норми за прием на чуждестранни дипломати, делегации
и държавни глави.
13. Библиография:
Основна литература:
Борисов. Орлин. Дипломатическо и консулско право. Нова звезда. София, 2011.
Янев. Стамен. Еволюцията на българското конституционно право и членството на България в
Европейския съюз, София. 2011, сп. Правна мисъл, № 4.
Алексеев И.С. Искусство дипломатии не победить, а убедить: из истории конфликтов, из
истории дипломатии, правила этикета, как преодолеть «рознь мира сего»? – Москва: Дашков и
Ко, 2010.



Борисов. Орлин, Ирена Илиева, Александър Драгиев. Универсални международни органи.
София, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2009.
Недялков, Красимир. Институционалната система на Европейския съюз в контекста на новите
реалности”. ВСУ „Черноризец Храбър”. Университетско издателство. Варна. 2009.
Машев, Димитър, Консулско право. Юриспрес, София. 2001.
Чуков, Владимир. Външна политика и идеи. Парадигма, София, 1999.
Машев, Димитър, Дипломатическо право. Софи - Р, София, 1992.
Стефанов, Георги. Благой Видин. Юлия Захариева, Пламен Пантев. Международни отношения.
Международно право. Дипломация: Кратка енциклопедия. Сиела софт енд паблишинг, София,
2001.
Допълнителна литература:
Борисов, Орлин. Международно публично право. Нова звезда, София, 2008.
Владимиров, Иван. Дипломатическо и консулско право. Ромина, София, 2007.
Critchlow J. PD during the Cold War. Journal of Cold War Studies 6.1 (2004)
Михайлов, Димитър. Международно наказателно право. Сиела софт енд Паблишинг, 2003.
Фелтъм, Ралф Джордж, Дипломатически наръчник, Академично издателство „Проф. Марин
Дринов”, София, 1995,
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции; дискусиим решаване на
казуси; ролеви игри; работа с мулажи; разработване на проект /индивидуална задача/; групови
семинари и работни срещи, изпълнение на индивидуални задачи.
15. Методи и критерии на оценяване: На писмения семестриален изпит (тест), всеки студент
получава по шест въпроса, като за отговорите на всеки един от въпросите получава по една
единица. Оценяване в процеса на обучение – Оценката на студента за семестриалния изпит може
да бъде завишена, ако е вземал активно участие по време на семестриалните упражнения и
покаже добри резултати в индивидуална задача – реферат, по определена от преподавателя тема.
В рамките на деня на изпита, студентите могат да проверят пропуските в писмената работа, да се
запознаят с мотивите за оценката
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: История на българската държава и право
2. Код на курса: LAW 2013
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф.д.ист.н. Иван Билярски, проф. д-р Вълкан Вълканов.
9. Резултати от обучението за дисциплината – Усвоени знания за историческото
развитие на държавността и на правото в България, както като общи тенденции, така и
в конкретните отделни правни клонове. Придобиване на умение за историческо
тълкуване на правните норми.
10.Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания (съусловни дисциплини): няма.
12. Съдържание на курса: Дисциплината изучава държавно-политическото, обществено-
икономическото и правното устройство на българското общество и държава, възникването,
развитието и значението на правните институции; юридическите обичаи, възгледи и
практики сред българите.
13. Библиография:
→ М. Андреев, Д. Ангелов, История на българската феодална държава и право, много изд.
→ М. Андреев, Ф. Милкова, История на българската феодална държава и право;
→ И. Билярски, Институциите на средновековна България, София, 1998;
→ М. Андреев, История на българската буржоазна държава и право (1878-1918);
→ Ф. Милкова, История на българската буржоазна държава и право (1918-1944);
→ М. Манолова, История на новата българска държава и право, София, 2002;
→ Д. Токушев, История на новобългарската държава и право (1878-1944), София, 2001;
→ Българските държавни институции (1979-1986). Енциклопедичен справочник, София, 1987;
→ Българските конституции и конституционни проекти, София, 1990;
→ В. Вълканов, Търновската конституция в спор с времето, Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009;
→ В. Вълканов, Ж. Трифонова, Подбрани извори за историята на българската държава и право,
Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2006 + Учебно помагало от същите автори;
→ Ив. Билярски, Публично-и каноничноправна лексика в българското средновековно пространство,
Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването се извършва въз основата на писмен тест,
който съдържа възможност за отворени и затворени отговори на въпросите. Устно изпитване
се прилага само при необходимост за повече впечатления от подготовката на студента.
Оценяването отговаря на количеството усвоени знания и възможността на студента на ги
интерпретира. По време на семестъра се поставя текуща оценка, която се взема предвид при
крайното оформяне на оценката на студента.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не се предвижда.



Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Обща теория на правото І
2. Код на курса: LAW 2030
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Бойка Чернева, проф. д-р Димитрина Милкова.
9. Резултати от обучението за дисциплината – представянето на основни знания по
исциплината Обща теория на правото цели запознаване с основополагащите правни понятия и
категории, които се използват в цялата юридическа наука и практика. Овладяването на същността и
значението на тези юридически феномени е от изключителна важност за по-нататъшното усвояване
на материята по останалите правни дисциплини и запознаване със специализирана литература.
10.Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да са получили предварителна много
добра подготовка по български език и граматика от средното си образование.Паралелното изучаване
на Латински език, Римско право, История на българската държава и право, Логика и Конституционно
право спомагат за по-успешното и бързо възприемане на сложната и абстрактна по същността си
правна материя на дисциплината.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс условно се разделя на две части: Първата част
поставя акцент върху Общата теория на правото като наука, нейният предмет, функции и място в
системата на юридическите науки, възникване и същност на правото, взаимодействието на правото с
останалите социални регулатори,основните правни системи и т.н.Втората част запознава студентите с
най-важните правни понятия и конструкции-правен субект, правна норма, правно отношение,
субективно право, презумпции и фикции, юридически актове, юридическа отговорност, както и
правотворческия процес и правоприлагането в правото.
13. Библиография:
Задължителна литература:
→ Милкова , Д., Обща теория на правото, изд. Албатрос, 2009 г.;
→ Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия, изд. Сиби, 2010 г.;
→ Ганев, В., Обща теория на правото, І, и ІІ част, С.,1945 г.;
→ Торбов, Ц., История на държавата и правото, С.,1992 г.;
→ Бержел, Ж. Л., Обща теория на правото, С., 1993 г.;
→ Алексиев, С., Обща теория на правото, т.1 и т.ІІ,1983 г.;
→ Милкова, Д., Обща теория на правото, С., 2001 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: провеждане на лекции и
семинарни занятия; възможност за консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Задължителна предпоставка за явяване на изпит е
разработената от всеки студент курсова работа на избрана от него тема от конспекта по
дисциплината. Основният изпит е в писмена форма, като студентите трябва да покажат не само
познания по конкретната дисциплина, но и правилна граматика и правопис.Предоставя се
възможност и за устен изпит по желание на студента, ако той/тя прецени, че не е представил/а
познанията си по темата в пълнота и иска да повиши поставената му/й оценка. Оценката е
комплексна от тези два компонента - курсова работа и писмен /устен/ изпит, като по-голяма тежест
има изпитът.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма.



Факултет: Международна Икономика и Администрация
Катедра: Международна Икономика и Политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Информатика
2. Код на курса: INF1022
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Брусева, проф. д-р Николай Лютов
9. Резултати от обучението за дисциплината:

Дисциплината “Информатика”, формира основни познания за съвременното състояние и приложение
на изчислителната техника. Получените познания и практически навици гарантират възможността за
безпроблемна настройка и ползуване на компютърните системи, независимо от тяхната конфигурация
(вкл. и мултимедийна конфигурация) и операционна система (MS DOS или WINDOWS), за решаване на
основни задачи свързани с текстообработка. Формират се фундаментални знания в областта
компютърните технологии – възможности и характеристики на техническите средства и програмното
осигуряване. Основно внимание се обръща на текстообработката, като най-често извършвана дейност
при ползване на компютрите. Придобиват се основни практически умения за работа с персонален
компютър и използуването му в конфигурация с различни периферни устройства.

10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания:

От студентите не се очаква да притежават специфични занания по информатика. Изискват се само
базисни знания по информационни технологии и математика, придобити в средното училище.

12. Съдържание на курса:
В лекционния материал се включват редица въпроси, свързани с: възможностите и структурата на
персоналните компютри и периферните устройства; с начина на организиране, достъпа и обработката
на информацията; възможности на използуваното програмно осигуряване в компютърните системи,
вкл. различни видове операционни системи и друго (системно и приложно) програмно осигуряване;
методи за архивиране на информация; методи за защита на информацията в компютърните системи,
вкл. и компютърните вируси – видове, начин на разпространение и предпазване от тях. Разглеждат се
принципите на текстообработка, видовете редактори и техните възможности.

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература):
1. Грег Харви, Windows 7 For Dummies, АлексСофт, 2010
2. Любен Гугов, Въведение в персоналните компютри, Нови знания, 2009
3. Дан Гукин, Компютърна Грамотност For Dummies, АлексСофт, 2008
4. : Крис Гроувър, Word 2007 за начинаещи, ЗеСТ Прес, София, 2008
5. Word 2007 - в лесни стъпки, СофтПрес, 2008
6. Windows XP, АлексСофт, 2008

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
Лекции; лабораторни занятия;
Консултации (конвенционални форми или условия за индивидуални консултации)
Индивидуални консултации

15. Методи и критерии на оценяване:
В рамките на упражненията се провеждат две контролни работи, които имат за цел да проверят
степента на усвояване на преподавания учебен материал. Дисциплината приключва с изпит и защита на
курсова работа върху Ms Word зададена по време на семестъра, като студентите трябва да покажат
усвоените от тях теоретични знания и практически умения.

16. Език на преподаване: български език; руски език, английски език.
17. Практика: практически лабораторни занятия.

http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=author&search_q=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=publisher&exact=&search_q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://www.book.store.bg/c/p-l/m-681/novi-znania.html
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=author&search_q=%D0%94%D0%B0%D0%BD+%D0%93%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=publisher&exact=&search_q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82
http://shop.pingvinite.bg/?cid=3&where=author&search_q=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81+%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B2%D1%8A%D1%80


Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Международна икономика и политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Обща теория на правото ІІ
2. Код на курса: LAW 2030
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Бойка Чернева, проф. д-р Димитрина Милкова.
9. Резултати от обучението за дисциплината – представянето на основни знания по
исциплината Обща теория на правото цели запознаване с основополагащите правни понятия и
категории, които се използват в цялата юридическа наука и практика. Овладяването на същността и
значението на тези юридически феномени е от изключителна важност за по-нататъшното усвояване
на материята по останалите правни дисциплини и запознаване със специализирана литература.
10.Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да са получили предварителна много
добра подготовка по български език и граматика от средното си образование.Паралелното изучаване
на Латински език, Римско право, История на българската държава и право, Логика и Конституционно
право спомагат за по-успешното и бързо възприемане на сложната и абстрактна по същността си
правна материя на дисциплината.
12. Съдържание на курса: Лекционният курс условно се разделя на две части: Първата част
поставя акцент върху Общата теория на правото като наука, нейният предмет, функции и място в
системата на юридическите науки, възникване и същност на правото, взаимодействието на правото с
останалите социални регулатори,основните правни системи и т.н.Втората част запознава студентите с
най-важните правни понятия и конструкции-правен субект, правна норма, правно отношение,
субективно право, презумпции и фикции, юридически актове, юридическа отговорност, както и
правотворческия процес и правоприлагането в правото.
13. Библиография:
Задължителна литература:
→ Милкова , Д., Обща теория на правото, изд. Албатрос, 2009 г.;
→ Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия, изд. Сиби, 2010 г.;
→ Ганев, В., Обща теория на правото, І, и ІІ част, С.,1945 г.;
→ Торбов, Ц., История на държавата и правото, С.,1992 г.;
→ Бержел, Ж. Л., Обща теория на правото, С., 1993 г.;
→ Алексиев, С., Обща теория на правото, т.1 и т.ІІ,1983 г.;
→ Милкова, Д., Обща теория на правото, С., 2001 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: провеждане на лекции и
семинарни занятия; възможност за консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Задължителна предпоставка за явяване на изпит е
разработената от всеки студент курсова работа на избрана от него тема от конспекта по
дисциплината. Основният изпит е в писмена форма, като студентите трябва да покажат не само
познания по конкретната дисциплина, но и правилна граматика и правопис.Предоставя се
възможност и за устен изпит по желание на студента, ако той/тя прецени, че не е представил/а
познанията си по темата в пълнота и иска да повиши поставената му/й оценка. Оценката е
комплексна от тези два компонента - курсова работа и писмен /устен/ изпит, като по-голяма тежест
има изпитът.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: няма.



Факултет: Международна Икономика и Администрация
Катедра: Международна Икономика и Политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: История на международните отношения
2. Код на курса: POL 1084
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания за основните етапи,
компоненти и акценти в генезиса и развитието на основните участници в международните
отношения през V-ХV в.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (съусловни дисциплини): История на политическите идеи
12. Съдържание на курса: запознаване с изграждането и формирането на основните
държавноправни и политически структури на средновековната международна система, в
която стратификацията се основава на дихотомията държава-църква.
13. Библиография

1.Александров, Е. История на международните отношения, С., 2001
2.Бояджиева, Н. История на межуднародните отношения. Исторически и правни науки.
С., 2002
3. Симеонова, Л. Пътуване към Константинопол. Търговия и комуникации в
Средиземноморския свят (края на IХ-70-те години на ХI в.) С., 2006
4. Симеонова, Л. Скандинавската експанзия и Запада (края на VІІІ - 60-те години на ХІ в.)
(пиратство, търговия, градски живот, литературни стереотипи). С. 2008
6. Садулов, А. История на Османската империя, ХІV-ХХ в., С., 2000
7. World Politics: An Introduction to International Relations, Fifth Edition. Oxford University
Press: Oxford (2011).

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, презентации.
15. Методи и критерии на оценяване: активно участие в симулативни игри, устен изпит
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не приложимо.



Факултет: Международна Икономика и Администрация
Катедра: Международна Икономика и Политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Теория на международните отношения
2. Код на курса: POL1113
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на курса е да запознае студентите
с основните фази в развитието на теориите за международните отношения.  Задачи:  да
запознае студентите с възможностите и ограниченията на теориите за междунаридните
отношения;  да ги накара да разграничават по различни начини международните
отношения; да развият способност за разграничават идеите от различните теории на
международните отношения.
10.Начин на преподаване:  директно
11.Предварителни изисквания: познания за историята на международните отношения
12. Съдържание на курса: Въвежда в основните въпроси по дисциплината, запознава с
различните теории, структури и участници в МО, съвременно състояние и др.
13. Библиография:

Дохърти, Дж., Р. Пфалцграф. Теории за международните отношения. С., 2004
Лебедева, М.М. Мировая политика. М., 2003.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
Rourke, J. & Boyer, M. World Politics. New York, 2002.
Booth, K. & Smith, S. (Eds.) International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge,
1996
Burchill, S. & Linklater, A.(eds) Theories of International Relations. London, 1996.
Jackson, R. & Sørensen, G. (eds) Introduction to International Relations. Theories and
Approaches. Oxford, 2010.
Baylis, J., Smith, S. & Owens, P.(eds) The Globalization of World Politics. An
Introduction to International Relations. Oxford, 2010
Mingst, K. Essentials of International Relations. , London, 2003

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, презентации.
15. Методи и критерии на оценяване: активно участие в дискусии, тест и устен изпит.
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не приложимо.



Факултет: Международна Икономика и Администрация
Катедра: Международна Икономика и Политика
Професионално направление: 3.3. Политически науки
Специалност: Международни отношения и право
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: История на политическите идеи
2. Код на курса: POL1085
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Калоян Смилков, доц. д-р Иво Стамболийски.
9. Резултати от обучението за дисциплината: На вниманието на студентите се предлагат
основни моменти в политическата мисъл, школите и тенденциите на политическите идеи.
Същността и етапите на политиката и по-конкретно в сферата на политическите норми.
Придобиване на знания от студентите по основните теоретични въпроси свързани с
политическите идеи. Развиване на знания и умения за подбор и анализ на определен обем
информация, а също така и формиране на навици за изследователска работа и публични
изяви.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания (пред- или съусловни дисциплини): Философия
12. Съдържание на курса: Обяснява се смисъла на подхода от гледна точка на културната
специфика и типология. Периодът обхваща както класическата гръцка античност, така и
китайските политически идеи, също и политическите учения на Древна Индия. Обръща се
внимание и на други политически идеи в Египет и Вавилон. Основен е акцентът върху
Гръцката античност. Подробно се изучават съчиненията на Платон "Държавата" и на
Аристотел "Политика". Подробно се изучават етико-политическите концепции на римските
теоретици Цицерон, Квинтилиан, Сенека, Марк-Аврелий и техните колизии морални
ценности и външни измерения на политическата ефективност. Политическите идеи на
Средновековието и Ренесанса разглеждат християнизацията на късната Античност,
симбиозата и колизиите между гръко-римското наследство и политическата представа на
първите християни.
13. Библиография (препоръчителна и задължителна литература):

Аристотел. Политика. С., 1995
Платон. Държавата. С., 1975
Смилков, К. Властта и Човекът. С., 2011
Шатле, Ф., О.Дюамел, Е.Пизие. История на политическите идеи. С., 1998
Милър, Д., Джанет Колман, Уйлям Кокъли, Алън Райън. Енциклопедия на политическата
мисъл–Блекуел. С., 1997

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: визуализация на учебния процес
15. Методи и критерии на оценяване: тестови
16. Език на преподаване: български
17. Практика: не е приложима.


