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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

1. Наименование на курса: Политика на ЕС в областта на сигурността и вътрешните 
работи 
2. Код на курса:  SEC 1067 
3. Вид на курса:  факултативен 
4. Ниво:  бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: четвърти 
7. Брой кредити: 3 
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: 
Й о н ч е в, Д. Равнища на сигурност. София 2008 
Й о т о в, Д. Европейският съюз в борбата срещу организираната престъпност. София, 
2003 
Й о т о в Д. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. София, 2004  
К р ъ с т е в, Д. Политика на ЕС в областта на сигурността. София, 2010 
К р ъ с т е в, Д. Контрол на незаконната миграция към ЕС. Варна, 2011 
М ю н к л е р, Х. Новите войни, София 2006 
Р а ч е в, 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 
С т е ф а н о в, 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, английски 
17. Практика: не се предвижда 


