Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Специалност: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ИНФОРМАТИКА
БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРЪСКВАНЕ
Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ПРАВОТО И РЕГУЛИРАНЕ В
СЪОБЩЕНИЯТА
2. Код на курса: 01.2.2.7.13
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: професионален бакалавър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 5
8. Име на лектора: гл. ас. д-р Кирил Илиев
9. Резултати от обучението за дисциплината:
Целта на курса в раздел I е да даде на студентите в систематизиран вид знания за
основни правни понятия, механизма на правно регулиране, системата на българското
право, базови познания по административно право и избрани въпроси от други правни
отрасли, върху които е необходимо да се акцентира с оглед спецификата на обучението,
както и за основните принципи и аспекти на регулаторната политика в областта на
електронните съобщения и пощенските услуги и относно ролята на съответните
държавни институции. Студентите ще придобият познания относно правилата и
формите на регулиране на: пазарите на електронни съобщения и пощенски услуги, достъпа
до мрежи и взаимно свързване, ограничените ресурси, както и относно защитата на
интересите на крайните потребители и контрола върху осъществяването на електронни
съобщения.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да имат базови
познания за основните правни понятия, системата на българското право, публично
правните и частноправните отрасли на българското право и общи познания за
административното право и регулираните от неговите норми правни отношения
Целта на курса в раздел II е да даде на студентите в систематизиран вид знания за
основните принципи и аспекти на регулаторната политика в областта на електронните
съобщения и пощенските услуги и относно ролята на съответните държавни институции.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият познания
относно правилата и формите на регулиране на: пазарите на електронни съобщения и
пощенски услуги, достъпа до мрежи и взаимно свързване, ограничените ресурси, както и
относно защитата на интересите на крайните потребители и контрола върху
осъществяването на електронни съобщения.
10.Начин на преподаване: лекции, семинарни упражнения.
11.Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания по учебни дисциплини: „Висша
математика 1”, „Основи на електротехниката“, „Основи на информатиката“ , „Физика“
и други дисциплини от учебния план на специалността.
12. Съдържание на курса:
В раздел I „Основи на правото“ се разглеждат: общо понятие за правото и механизма
на правно регулиране, основни правни понятия, различните публичноправни и частноправни

отрасли като предмет, система, метод и източници. Самостоятелна лекция е посветена
на административното право, тъй като в рамките на втория модул на учебната програма
се разглеждат някои специални административни правоотношения, свързани с регулиране
на съобщенията. В раздел II „Регулиране в съобщенията“ се засягат важни въпроси от
областта на секторната регулаторна рамка на електронните съобщения и пощенските
услуги.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
Основна литература:
1. Златарев, Е. и др., Основи на правото, книга първа и книга втора, София, Сиела,
2012.
2. Лазаров, К., Административно право, второ преработено и допълнено издание,
София, Фенея, 2011.
3. Закон за електронните съобщения
4. Закон за пощенските услуги
Допълнителна литература:
1. Европейска регулаторна рамка в областта на електронните съобщения (Директива
2002/19/ЕО, Директива 2002/20/ЕО, Директива 2002/21/ЕО, Директива 2002/22/ЕО и
Директива 2002/58/ЕО, Директива 2009/140/ЕО, Директива 2009/136/ЕО; Регламент
(ЕС) No 531/2012; Регламент (ЕС) No 1211/2009
2. Страница на Комисията за регулиране на съобщения в Интернет - www.crc.bg
3. Страница на DG CONNECT в Интернет - http://ec.europa.eu/dgs/information_society
14. Методи и критерии на оценяване:
Формирането на крайната оценка е на базата на получени точки.
Брой точки
0 – 20
20 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 – 84
85 – 100

Оценка по шестобалната система
Слаб 2 (F)
Слаб 2 (FX)
Среден 3.00 (E)
Среден 3.00 (D)
Добър 4.00 (C)
Мн. добър 5.00 (B)
Отличен 6.00 (A

15. Език на преподаване: български

