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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН   

Код на дисциплината 
0106126-м 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на аудиторна 
работа 

30    30 15    15  

Практически занятия            
Семинари  15   15  15   15  

Форми на 
извънаудиторна работа            

Подготовка за семинар    30     30   
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит    15     30   

Други форми    4     4   
ОБЩО 30 15  49 45 15 15  64 30 3.8 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов 
 
 
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:   
Доц. д-р Христо Атанасов Момчилов 
 
 



 

 
 
3. АНОТАЦИЯ 
 
Целта на обучението по дисциплината “ Икономическа политика на ЕС” е да подготви 
студентите от ОКС „Магистър” в областта на политиката прилагана в Общността във връзка с 
икономическото й развитие, както и  изясняване същността на инструментариума, който се 
използва за постигането на поставените пред тази политика цели.Несъмнено, за успешното 
развитие на българската икономика значение имат теоретичните знания и практическите умения 
във връзка с прилагането на икономическата политика на ЕС в нашата страна. 
Логически свързани в курса по Икономическа политика на ЕС са разгледани следните проблеми: 
 

➢ Създаване на Европейската общност и утвърждаване на нейната икономическа и 
валутна  политика; 

 
➢ Валутна парична политика на Европейския съюз ; 

 
➢ Обща аграрна политика – цели и основни принципи; 

 
➢ Механизми за провеждането на ОСП на ЕС; 

 
➢ Функции на цените на селскостопанските стоки и произтичащите от нея цели на 

аграрната политика; 
 

➢ Реформиране на ОАП на ЕС на съвременния етап;  
 

➢ Решенията на ГАТТ (СТО) и реформирането на аграрната политика на ЕС; 
 

➢ Глобализацията и отражението и върху развитието на аграрната политика на 
отделните страни и Общността; 

 
➢ Глобално ориентирана политика на ЕС в областта на земеделието; 

 
➢ Регионална политика на Европейския Съюз; 

 
➢ Обща индустриална  политика на ЕС; 

 
➢ Хранително-вкусова промишленост на ЕС; 

 
➢ Енергийна политика на ЕС; 

 
➢  Транспортна политика на ЕС; 

 
 

 
Език на преподаване: български. 

 



 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 

www.unisz-iso.org 

 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  

№ Тема 
Хорариум 

Редовно Задочно 

1. Създаване на Европейската общност и утвърждаване на 
нейната икономическа и валутна  политика 

4 2 

 1.1. Създаване на Европейската общност и първи резултати 
1.2. Цели на икономическата политика на ЕС 

 

  

2.  Валутна парична политика на Европейския съюз  

 
4 2 

 2.1. Етапи при изграждането на икономическият и валутен съюз 

2.2. Икономическо управление при ИПС 

 

  

3.  Обща аграрна политика – цели и основни принципи  

 
4 2 

 3.1. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското 
стопанство (FEOGA) 
3.2.Използвани механизми за провеждането на общата аграрна 
политика  

 

  

4.  Реформиране на аграрната политика на Европейският съюз 
на съвременния етап 

4 2 

 4.1. Аргументи за реформите 

4.2. Насоки на реформата 

 4.3. Последствия  

4.4.Подобряване структурата на земеделието в ЕС  

4.5.Структура на управление на ЕС 
4.6. Наблюдение на земеделието-информационна система 

  

5.  Решенията на ГАТТ (СТО) и реформирането на аграрната 
политика на ЕС 
 

2 1 

 5.1. Функциониране на ГАТТ 

5.2. Световна търговска организация (СТО) 

5.3. СТО и селското стопанство на ЕС 

 

  

6.  Глобализацията и отражението и върху развитието на 2 1 

http://www.unisz-iso.org/
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аграрната политика на отделните страни и Общността 
 

 6.1. Мондиализация 
6.2. Глобализация 
 

  

7.  Регионална политика на Европейския Съюз 
 

2 1 

 7.1. Главни направления на регионалната аграрна политика на 
Европейския съюз 
 

  

8.  Обща индустриална  политика на ЕС 

 
2 1 

 8.1. Цели на индустриалната политика на ЕС 
8.2. Структурна политика и повишаване на 
конкурентоспособността 
8.3. Средства и инструменти на общата индустриална политика 

  

9.  Хранително-вкусова промишленост на ЕС 
 

2 1 

 9.1. Преглед на хранително-вкусова промишленост на ЕС 
9.2. Цели на хранително-вкусова промишленост  ЕС 
 
 

  

10.  Енергийна политика на ЕС 
 

2 1 

 10.1. Цели на енергийната политика на ЕС 

10.2. Отделни сектори (секторни аспекти) на енергийната 
политика 

10.3. Вътрешен пазар 

10.4. Европейската политика за енергийна ефективност 
 

 

  

11.  
Транспортна политика на ЕС 

 

2 1 

Общо  30 15 
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4.1.2. СЕМИНАРИ 
 

№ Тема 
Хорариум 

Редовно Задочно 

1. Създаване на Европейската общност и утвърждаване на 
нейната икономическа и валутна  политика 

2 2 

2.  Валутна парична политика на Европейския съюз  
 

2 2 

3.  Обща аграрна политика – цели и основни принципи  
 

2 2 

4.  Реформиране на аграрната политика на Европейският съюз 
на съвременния етап 

2 2 

5.  Решенията на ГАТТ (СТО) и реформирането на аграрната 
политика на ЕС 
 

1 1 

6.  Глобализацията и отражението и върху развитието на 
аграрната политика на отделните страни и Общността 
 

1 1 

7.  Регионална политика на Европейския Съюз 
 

1 1 

8.  Обща индустриална  политика на ЕС 
 

1 1 

9.  Хранително-вкусова промишленост на ЕС 
 

1 1 

10.  Енергийна политика на ЕС 
 

1 1 

11.  
Транспортна политика на ЕС 

 

1 1 

Общо  30 30 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
5.1. Лекции: Лекциите се онагледяват с помощта на мултимедийно устройство.  
5.2. Семинари: Провеждат се дискусии след предварителна подготовка на 

студентите по разглежданите тематични единици. 
 

 

 

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  
 

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ ЗНАНИЯ ОТ: 
 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно приключване 
на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система за трансфер на кредити съпоставимостта 
на оценките е: 

 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат кредити 

 
Участие в дискусии и присъствие                     30 % 
Защита на реферат                                                                                           70 % 
 Тестове                                                                                                                                                                   
Групови задачи 
Курсова разработка                                                                                
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.     
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - 

Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
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7. КОНСПЕКТ 
 

ДИСЦИПЛИНА "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА ЕС” 

Конспект за провеждане на изпит  
(Теми за реферат) 

за редовно и задочно обучение в спец. «Икономика и управление на бизнеса» 
Образователно квалификационна степен: „Магистър” 

 

1. Създаване на Европейската общност и утвърждаване на нейната икономическа и 
валутна  политика 

2. Създаване на Европейската общност и първи резултати 

3. Цели на икономическата политика на ЕС 

4. Валутна парична политика на Европейския съюз  

5. Етапи при изграждането на икономическият и валутен съюз 

6. Икономическо управление при ИПС 

 7. Обща аграрна политика – цели и основни принципи  

 8. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (FEOGA) 

 9. Използвани механизми за провеждането на общата аграрна политика  

10. Реформиране на аграрната политика на Европейският съюз на съвременния етап 

11. Аргументи за реформите 

12. Насоки на реформата 

 13 .Подобряване структурата на земеделието в ЕС  

14.Структура на управление на ЕС 

15. Наблюдение на земеделието-информационна система 

16. Решенията на ГАТТ (СТО) и реформирането на аграрната политика на ЕС 

17. Функциониране на ГАТТ 

18. Световна търговска организация (СТО) 

19. СТО и селското стопанство на ЕС 

20 Глобализацията и отражението и върху развитието на аграрната политика на отделните 
страни и Общността 

21. Мондиализация 

22. Глобализация 

23. Регионална политика на Европейския Съюз 

24. Главни направления на регионалната аграрна политика на Европейския съюз 

25. Обща индустриална  политика на ЕС 
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26. Цели на индустриалната политика на ЕС 

27. Структурна политика и повишаване на конкурентоспособността 

28. Средства и инструменти на общата индустриална политика 

29. Хранително-вкусова промишленост на ЕС 

30. Преглед на хранително-вкусова промишленост на ЕС 

31. Цели на хранително-вкусова промишленост  ЕС 

32. Енергийна политика на ЕС 

33. Цели на енергийната политика на ЕС 

34. Европейската политика за енергийна ефективност 

35. Транспортна политика на ЕС 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Дисциплината ще даде следните основни теоретични и практически знания относно: 
 

➢ Създаване на Европейската общност и утвърждаване на нейната икономическа и 
валутна  политика; 

 
➢ Валутна парична политика на Европейския съюз ; 

 
➢ Обща аграрна политика – цели и основни принципи; 

 
➢ Механизми за провеждането на ОСП на ЕС; 

 
➢ Функции на цените на селскостопанските стоки и произтичащите от нея цели на 

аграрната политика; 
 

http://www.unisz-iso.org/
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➢ Реформиране на ОАП на ЕС на съвременния етап;  
 

➢ Решенията на ГАТТ (СТО) и реформирането на аграрната политика на ЕС; 
 

➢ Глобализацията и отражението и върху развитието на аграрната политика на 
отделните страни и Общността; 

 
➢ Глобално ориентирана политика на ЕС в областта на земеделието; 

 
➢ Регионална политика на Европейския Съюз; 

 
➢ Обща индустриална  политика на ЕС; 

 
➢ Хранително-вкусова промишленост на ЕС; 

 
➢ Енергийна политика на ЕС; 

 
➢  Транспортна политика на ЕС; 

 
 

Тази тематика подготвя студентите да вземат оптимални решения във връзка с успешното 
адаптиране на българската икономика към тази на Европейския Съюз. 
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