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1. ЕС след Лисабонския договор, правосубектност, членство, видове компетентност, 
принципи на субсидиарност и пропорционалност. 
2. Европейско гражданство. Основни права в ЕС според Хартата за основните 
права на ЕС 
3. Институции на ЕС - институционната рамка според Договора от Лисабон. 
Наднационалното и междудържавното начало в институционалните решения. 
4. Институции на ЕС: Европейски парламент; Съвет; Комисия.  Организация и дейност; 
компетентност. 
5. Нормотворчески процес в ЕС . 
6. Съдебна система на ЕС. Състав и компетентност на Съда, Общия Съд и Съда 
на публичната служба. Съдът на ЕС и националните съдилища. 
7. Правната система на ЕС. Източници на правото на ЕС; йерархия на правните 
актове. Принципи на приложение на правото на ЕС. 
8. Политики на ЕС. Европа 2020. Цифров дневен ред. 
9. Политика на ЕС в областта на аудиовизията и медиите. Обща характеристика. 
Хронология. 
10. ЕС и медиите:  обхват, динамика, инструменти на ЕС за постигане на целите на 
политиката в областта на аудиовизията и медиите. Негативна и позитивна интеграция. 
11. Външни аспекти на медийната политика на ЕС. Международни организации, 
значими за стандартите на медиите в държавите от ЕС. Съвет на Европа: 
институции, актове, значение за демократичните медийни стандарти. 
Европейски съюз за радио и телевизия. 
12. Регулиране. Регулатори в областта на медиите – видове, компетентност, 
формиране, мерки за независимост, актове. Корегулиране и саморегулиране. 
Тенденции в ЕС. Българската практика в областта на корегулирането и 
саморегулирането на медиите. 
13. Европейски медиен дуализъм. Обществени и търговски електронни медии: 
правна основа, характеристики, финансиране, сравнителен анализ, проблеми, 
перспективи. Медии и власт. Независимост на медиите. 
14. Конвергенция. Цифров преход в ЕС. Ефекти за журналистиката. Бъдещето на медиите. 
Журналистика на данните. 
15. Право на свободно изразяване на мнение. Правни рамки на правото на 
свободно изразяване на мнение. Предели. Право на свободно изразяване на мнение и 
цензура в цифровото общество.  
16. Търговското слово като защитено слово. Електронни търговски съобщения: 
характеристики, видове, правна регламентация в ЕС - динамика и обхват, 
значение на практиката на Съда. Предизвикателства пред правната уредба. 
17. Право на информация. Достъп до обществена информация в ЕС. Колизия и 
баланси между правото на информация и други защитени от закона права на 



човека. Защита на тайната на източниците на информация. Медиен плурализъм: 
предпоставки, правна уредба и предизвикателства в цифровото общество. 
18. Право на личен живот. Защита на личните данни в ЕС. Предизвикателства, 
проблеми, тенденции в защитата на личния живот в цифровото общество. 
Колизия и баланси между правото на личен живот и други защитени от закона 
права на човека 
19. Права на интелектуална собственост. Авторски права, сродни права - правни 
рамки. Авторскоправни проблеми в медийната област. Дебатите за 
бъдещето на авторското право. 
20. Източници на българското медийно законодателство. Диференциация на 
медийното законодателство според вида медии. Прилагане на правото на ЕС: 
обхват (координирани области). Динамика и перспективи пред българското 
медийно законодателство. 
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