
Юридически факултет 
Катедра: “Сигурност и безопасност”  
Професионално направление: „Национална сигурност” 
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” 
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър” 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Право на Европейския съюз 
2. Код на курса: LAW 1058 
3. Вид на курса: факултативен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на обучение: четвърта 
6. Семестър: седми 
7. Брой кредити: 7.5 
8. Име на лектора: проф. д-р Екатерина Матеева, проф. д-р Емил Константинов 
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: 


