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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1019
2. Наименование на учебната дисциплина: Процес на вземане на решения в Европейския
съюз
2. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта
6. Семестър: втори-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: доц. д-р Драгомир Кръстев, проф. д-р Динко Динков
9. Резултати от обучението – студентите трябва да познават механизма за приемане на

решения н ЕС и да разбират особеностите, произтичащи от приемането на решения на
наднационално равнище и тяхното прилагане в страните членки на ЕС

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: да са изучавали Европейска интеграция,

Административно право и Публична администрация.
12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса се определя от особеностите на

модела на приемане на решения в ЕС, в който участват наднационални органи, държавите и
гражданите на ЕС. Разглеждат се компетенциите на органите на ЕС и на
междуправителственото сътрудничество в механизма за приемане на решения.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
Основна литература:
1. Договор за Европейския съюз (Договор от Маастрихт, 1993 г.)
2. Договор за функциониране на Европейския съюз
3. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за

създаване на Европейската общност, 2007/С 306/01.
4. 3.Europe 2020: Commission proposes new economic strategy in Europe, Brussels, 2009.
5. Стратегия „Европа 2020”, 2010 г.
6. Динков, Д. Европейска интеграция, „Стопанство”, София, 2008 г.
7. Европа от А до Я. Справочник по европейска интеграция. Фондация „Конрад

Аденауер”, София, 2004 г.
Допълнителна литература:
1.Динков, Д. и колектив, Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като

изпитание за гражданите, ИСК при УНСС, София 2008 г.
2.Динков, Д. Неоидентичности в постмодерния свят, „Прима”, София, 2011 г.
3.Георгиева, Е., К. Симеонов, Европейска интеграция, София, 2009 г
4.http://www.europa.eu

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и самостоятелна
работа върху реферат.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит под формата на тест – с относителна
тежест на оценката 60% при формиране на общата оценка.

Реферат – с относителна тежест 40% при формиране на общата оценка.
Оценяване в процеса на обучение – бонуси за активно участие в учебния процес.
16. Език на преподаване: български


