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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

 1. Наименование на курса: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ 

2. Код на курса: 24.2.3.0.17 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 4,5 

8. Име на лектора: проф. д.ик.н. Христо Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината: 

    Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на законодателството в сферата на услугите. 

    Студентите, приключили обучението си, трябва да придобият: 

    Основни знания по отношение на основните понятия от законодателството в сферата на 

услугите, както и конкретни познания, свързани с видовете услуги и техните характерни 

особености. 

    Практически умения свързани с обмена на информация, правото на установяване и достъп 

до услуги и упражняване на дейност по предоставяне на услуги; задължения на доставчиците 

на услуги, както и по процедурата на издаване на разрешения. 

    Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили основните 

положения в законодателството в сферата на услугите, като основни понятия, технология на 

осъществяване на конкретните процеси, както и контролните функции. 

10. Начин на преподаване:  

Начинът на преподаване е под формата на лекции, казуси и практически задачи. 

11. Предварителни изисквания: 

     Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на основи на правото и 

търговското право. От съществено значение са знанията придобити по дисциплините, основи 

на правото, търгавско право. 

12. Съдържание на курса: 

     Законова уредба на дейностите по предоставяне на услуги. Видове услуги и приложение. 

Финансови услуги. Нестопански услуги от общ интерес. Електронни съобщителни услуги и 

мрежи и свързаните с тях структури и услуги. Услуги в областта на транспорта. Услуги 

за наемане на работници, предоставени от агенции за временна заетост. Медицински и 

здравни услуги. Услуги, свързани с хазартни дейности. Социални услуги по социално 

настаняване, грижи за деца и подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно 

в нужда, които се предоставят от държавата или от доставчици и благотворителни 

организации, упълномощени от нея. Услуги за сигурност, предоставяни от частни лица. 

Услуги, предоставяни от нотариуси и съдебни изпълнители. Единно звено за контакт. 

Право на установяване и достъп до услуги и упражняване на дейност по предоставяне на 

услуги. Процедура по издаване на разрешения. Свободно движение на услуги. Упражняване 



на повече от една дейност по предоставяне на услуги. Задължения на доставчиците на 

услуги. Обмен на информация и взаимно сътрудничество между компететнтите органи. 

Контрол и административнонаказателни разпоредби в сферата на услугите. 

13. Библиография: 

     Основна литература: 

1. Закон за дейностите по предоставяне на услуги. 

2. Закон за електронните съобщения. 

3. Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент, относно достъпа до електронни 

съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността с тях. 

4. Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент, относно разрешението на 

електронните съобщителни мрежи и услуги. 

5. Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент, относно общата регулаторна 

рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги. 

6. Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент, относно универсалната услуга и 

правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги. 

7. Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент, относно обработката на лични 

данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на 

електронните комуникации. 

8. Закон за хазарта. 

9. Закон за защита на личните данни. 

10. Закон за пощенските услуги. 

 

      Допълнителна литература: 

1. Закон за енергетиката. 

2. Закон за защита на потребителите. 

 

14. Методи и критерии на оценяване: 

     Оценяването е на база писмени тестове чрез определяне на получени точки и на тази 

основа формиране на крайната оценка. Крайната оценка се получава в зависимост от боря на 

получените точки, както следва (Таблица 1.): 

 

                                                                                                          Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Език на преподаване: български 

Брой точки Оценка  

От   0 до 25 точки Слаб 2 F 

От 26 до 30 точки Среден 3 D / E 

От 31 до 35 точки Добър 4 C 

От 36 до 40 точки Много добър 5 B 

От 41 до 50 точки Отличен 6 А 


