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Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма
Лекции
Семинарни упражнения

Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
заетост
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.

Формиране на оценката по дисциплината
Изпит - тестова проверка
Курсова работа

Хорариум
15
15
30
60
60
90
1
2
3
% от
оценката
50%
50%

Критерии на оценяване

За оценка „Отличен“

-

За оценка „Много
добър“

-

Пълно познаване та трудовото и осигурителното
законодателство на България;
Добро познаване на европейското социално
законодателство;
Добри умения за анализ на поставени казуси и
представяне на добри правни решения;
Много добро познаване на трудовото и
осигурителното законодателство на България
Частично познаване на европейското социално

За оценка „Добър“

-

За оценка „Среден“

-

законодателство;
Частични умения за анализ на поставени казуси
Добро познаване на трудовото и осигурителното
законодателство на България;
Познания на основни актове на европейското
социално законодателство;
Слаби умения за анализ на поставени казуси
Откъслечни познания на трудовото и
осигурителното законодателство на България;
Откъслечни познания на някои основни актове на
европейското социално законодателство;
Недостатъчни умения за анализ на поставени казуси

Анотация на учебната дисциплина:
След пълноправното приемане на България в ЕС социалните стандарти на общността се превърнаха в
едни от най-важните норми, които касаят живота на всеки български гражданин. Социалните
стандарти на ЕС се съдържат в много широк кръг актове, различни по обвързващата им сила,
приемани по различни процедури , от различни органи на ЕС. Тази мащабност, както и постигането
на траен ефект от провежданото обучение предполага разширяване на информацията и знанияка,
както на работещите в институциите по прилагането им, така и от гражданите, чиито права и
задължения се регламентират от тях. Включването в този курс (първми за страната с подобна
тематика) ще осигури широк набор от учебни и помощни материали за основните социални стандарти
и важни акценти от практиката на Европейския съд.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
Студентите ще придобият компетенции , базирани на знания, умения и нагласи, които се усвояват в
резултат от курса относно създаването, управлението и приложението на социалните стандарти на ЕС
на национално ниво.
Студентите ще:
Знаят:
 основните институти и механизми за създаване и изменение на социалните стандарти на ЕС
 базови знания за различни видове социални стандарти на ЕС и тяхното управление
 функции и правомощия на държавата, местните власти и работодателите в предоставянето на
социални услуги , базирани на социалните стандарти , за различни бенефициенти.
Могат:
Да идентифицират правната уредба на социалните стандарти, регламентираща достъпа до социални
услуги ;
Задълженията и възможностите на държавата, общината и работодателите да прилагат и реализират
социалните стандарти .
Учебно съдържание
№

Тема:

1

Правна природа на социалните стандарти на ЕС – директен ефект, върховенство
на ЕС
Изучаване и боравене с източниците на социалните стандарти

Хорариум
1 ч. л. +
1 ч. упр.

2

2

Източници на социалните стандарти на ЕС:
- първично право - учредителни договори, Договорът за ЕС, Конституция
на ЕС
- вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки,
становища, ненаименувани актове, практиката на Европейския съд

1 ч. л. +
1 ч. упр.

3

Оформяне на актовете на ЕС. Структура на актовете на ИЕС. Форма на актовете.

1 ч. л. +
1 ч. упр.

4.

Официален вестник на ЕС – структура, серии, позовавания, номериране на
актовете; актове със задължително и незадължително публикуване.
Пунктоационни правила при изписването на нормативни актове на ЕС.

1 ч. л. +
1 ч. упр.

5.

Административна структура на Европейския съюз: официални наименования и
ред на позоваванията –институции, консултативни органи , други органи,
междуинституционални служби , агенции
Инициали на страните- членки , езиците и валутите; Наименования и
абревиатури, посочване.

1 ч. л. +
1 ч. упр.

6.

Механизъм на действие на социалните стандарти на ЕС вътре в отделните
държави – членки
Влияние на социалните стандарти на ЕС върху развитието на българския
социален модел
Тълкуване и прилагане на социалните стандарти

1 ч. л. +
1 ч. упр.

7.
8.

Социалните стандарти – форма, публикуване, влизане в сила, изпълнение,
действие във времето, представяне на отчет.

9.

Най-важните области , обхванати от социалните стандарти – закрила на
работниците;
Най-важните области , обхванати от социалните стандарти – равни условия за
мъжете и жените
Най-важните области , обхванати от социалните стандарти –здравословни и
безопасни условия на труд.
Най-важните области , обхванати от социалните стандарти –мерки в областта на
трудовото законодателство
Взаимоотношения между социалните стандарти на ЕС и основните
международни документи, относно правата на човека, вкл. Европейската
социална харта, Конвенциите и препоръките на МОТ и др.
Взаимодействие между правните системи.
Стълкновения между правото на ЕС и националното право.
Адресати на социалните стандарти

10.
11.
12

13.

14.
15.

Правна защита срещу нарушения на социалните стандарти. Правомощия ,
процедури и съдебна практика на Европейския съд

1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.

1 ч. л. +
1 ч. упр.
1 ч. л. +
1 ч. упр.

Конспект за изпит
Конспектът за теста е идентичен с тематичното съдържание на курса.
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Директива 2000/78/ЕО,
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Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/73/ЕО,
Директива 2004/113/ЕО,
Решение по конституционно дело № 10 от 2007г. на българския съд за раздел "Равенство" от
Европейската харта на правата и свободите.
Европейска социална харта –ревизирана
Харта на основните права на ЕС
Европейска социална политика – проф Кр. Петков
Допълнителна:
Основните източници, използвани за справка по текстовете, които се публикуват в Официален
вестник, са:
а) за правопис и въпроси от езиково естество:
— Нов правописен речник на българския език (ИБЕ — БАН, София: Хейзъл, 2002 г.),
— Правопис и пунктуация на българския език (София: Хейзъл, 2000 г.), — Речник на слятото,
полуслятото и разделното писане за 21. век (София: Просвета, 2003 г.), 5
— 99 езикови съвета (София: Просвета, 2001 г.),
— Още 99 езикови съвета (София: Просвета, 2003 г.);
б) по въпроси, свързани със законодателната техника:
— Форма на актовете, подготвяни от Съвета на Европейския съюз (Съвет),
— Правила на законодателната техника, използвани от службите на Комисията (Комисия);
в) за абревиатури/акроними и съкращения:
— Многоезичен глосар на ЕО (Съвет),
— Евродикатом (Eurodicautom), — Терминологична информационна система (TIS); г) за проверка на
заглавията на актовете:
— CELEX,
— EUR-Lex,
— Указател на действащото законодателство на Общността (резюме на CELEX).
Дата: 27 февруари 2013 г.

Съставил: д-р Иван Нейков
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