
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1433
2. Наименование на учебната дисциплина: Международни осигурителни

отношения
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа-четвърта
6. Семестър: първи-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Йордан Христосков, д-р Анелия Пържанова
9. Резултати от обучението: Завършилите курса ще могат да се ориентират в сложния

свят на международните осигурителни отношения, регулиращи преноса на
осигурителни права на работещите и членовете на техните семейства. Те ще се
запознаят с принципите на европейското законодателство в областта на
социалното осигуряване, както и с ролята на двустранните споразумения за
социална сигурност.  Студентите ще получат подробна информация за основни
документи на ЕС за координацията на политиките по реформиране на социално-
осигурителните системи на държавите – членки, като отговор на демографското
стареене на населението и  фискалния натиск върху бюджетите.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Очаква се студентите да имат

предварителни знания по управление и осигурителни отношения.
12. Съдържание на курса: Основен акцент в курса са регламентите 1408/1971 г. и

883/2004 г.  за координация на системите за социална сигурност – техния
персонален и материален обхват, както и особеностите за пренос на осигурителни
права и осигурителни плащания по отделни осигурителни рискове.  Това ще даде
възможност на студентите да решават различни казуси свързани с осигурителните
отношения при реализиране на две от основните свободи на европейските
граждани - свободното движение на хора и свободното движение на услуги.
Курсът запознава студентите и със съдържанието на структурираните електронни
документи (СЕД), с които работят компетентните институции, регулиращи
осигурителните отношения между гражданите на европейските държави.
Разглежда се съдържанието и особеностите  двустранните спогодби на Р. България
в областта на социалното осигуряване и се решават конкретни казуси.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Христосков, Й., Социално осигуряване (теория, организация, практики),

Изд. на ВУЗФ, 2009г., стр. 213, ISBN 978-954-91906-7-0
• Христосков, Й.,Осигурителен пазар и осигурителни продукти (теория и

практики),  изд. на ВУЗФ, 2010г., стр. 194, ISBN 978-954-8590-10-5
• Социално осигуряване 2013, изд. Труд и право, С.,  2013
• Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на  Съвета - За

координация на системите за  социална сигурност
• Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета - За

установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004



• Директива 2003/41 /ЕО на Европейския парламент и на Съвета - Относно
дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно
осигуряване

• Директива на Европейския парламент и на Съвета – Относно подобряване
на преносимостта на допълнителните пенсионни права (проект)

• Йоренс, ИV, Бернд Шулте и др. Ръководство по европейско и
международно осигурително право, Европейска комисия, С. 2000

• Съд на Европейските общности – Решения, свързани със социалната
сигурност на работниците мигранти, С. 2005.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации,
дискусии по разработки на студентите по предварително възложени теми.

15. Методи за оценка и критерии: Състав и структура на крайната оценка по
дисциплината:

аудиторна заетост (присъствие, 2 междинни теста) - 20 %;
извънаудиторна заетост (1 курсова работа, работа в екип и др.) - 30%’
краен изпит (писмен или комбиниран - писмен и устен) - 50 %
Начин за трансформиране на оценката по шестобалната система към скалата на

Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS): съгласно Правилника за
учебната дейност на

16. Език на преподаване: български


