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Юридически факултет 
 

Юридическият факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев” е създаден през 
1992 г.  В него се обучават български и чуждестранни студенти в редовна и задочна 
форма на обучение. 

На 24.10.2013г. Националната агенция 
за оценяване и акредитация присъди 
програмна акредитация на 
специалността „Право” за обучение по 
образователната и квалификационна 
степен „магистър”, със срок на 
валидност 5 години. Факултетът е 
акредитиран и за обучение по научни 
специалности от областта на Правните 
науки за образователната и научна 
степен  „доктор”. 
 
Учебният план на специалността 
„Право” е изготвен в съответствие с 

наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование 
на специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”. Редом със 
задължителните дисциплини, той включва изучаването на широк спектър 
задължително-избираеми и факултативни предмети според интересите на студентите. 
 
Юридическият факултет при Русенския университет е първия факултет в България 
станал член на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA). 
 
Факултетно ръководство и администрация: 

Декан: проф. д-р Лъчезар Дачев  
Корпус 2, каб. 2Б.310 
 
Зам. декан по учебната работа: доц. д-р Петя Шопова  
Корпус 2, каб. 2Б.310 
 
Зам. декан по научната работа: проф. д-р Емил Мингом 
Корпус 2, каб. 2Б.310 
 
 
Финансов мениджър: доц. д-р Елица Вълчева-Куманова  
Корпус 2, каб. 2Г.306 
 
Научен секретар: гл. ас. д-р Кр. Раянова  
Корпус 2, каб. 2Б.304 
 
 
Организатор УМЦ: Емилия Георгиева 
Корпус 2, каб. 2Б.309 
 
Факултетна канцелария: Боряна Салимова  
Корпус 2, каб. 2Б.311 
 

 
декан 
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Обучението в Юридическия факултет отговаря изцяло на Наредбата за единните 
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността 
„Право” и професионална квалификация „юрист”", приета от Министерския съвет. 
 

За получаване на професионална 
квалификация „юрист” студентите 
трябва да положат успешно изпити по 
всички задължителни дисциплини, 
включени в учебния план, и по 
определен брой задължително-
избираеми дисциплини. Обучението 
завършва с полагане на държавни 
изпити по публичноправни, граждан-
скоправни и наказателноправни науки. 
 
В хода на своето практическо обучение 
студентите преминават през 

задължителни практики. Те се провеждат под ръководството на изявени специалисти 
от практиката по утвърдени програми. 
 
Съществено внимание е отделено и на 
една от най-съвременните форми на 
обучение на студентите по „Право” – 
клиничното обучение. В това направление 
факултетът има вече изградени традиции. 
През 1999 г. със съдействието на 
Американската асоциация на юристите бе 
положено началото на клиничното 
обучение на студентите по право като 
модерен и ефективен образователен 
метод. Целта е осигуряване на 
практическо обучение на студентите и 
предоставяне на безплатна правна помощ 
на деца и социално слаби граждани. С финансовата подкрепа на Американската 
асоциация на юристите функционират: правна клиника по семейно и наследствено 
право и правна клиника по административно право и процес. За работа в клиниките 
студентите се подбират с конкурс и след период на обучение се формират работни 
екипи за работа с реални клиенти. В резултат на големия интерес от страна на 
студенти и социално слаби граждани вече функционират две приемни - на 
територията на Русенския университет и в сградата на Община Русе. От пролетта на 
2005 г. работи приемна и в Община Бяла. 
 

Във факултета се обучават и около 20 
чуждестранни студенти.  
 
Юридическият факултет поддържа тесни контакти 
и сътрудничество с множество университети от 
Германия, Австрия, Чехия, Естония, Литва, 
Словакия, Словения, Унгария, Украйна, Румъния, 
Испания, Италия, Гърция и Русия.  
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Визитна картичка на катедрата 
 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
Доц. д-р Елица Вълчева-Куманова 
тел. +359-82-888-434 
факс: +359-82-888-740 
   
 
 
Преподаватели в катедрата са изтъкнати учени в областта на правните науки. 
 
 
Катедрата осъществява научни изследвания и преподавателска дейност в следните 
отрасли на правните науки: 

- Обща теория на правото 
- Общо учение за държавата 
- Политически и правни учения 
- Политология 
- История на държавата и правото 
- Конституционно право 
- Конституционно правосъдие 
- Административно право  
- Административен процес 
- Латински език 

 
 
В катедрата работят 4 професори, 4 доценти, 3 главен асистент с ОНС „доктор”, 2 
главни асистенти и 4 асистенти. Към нея се обучават и 3 докторанти. 
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Визитна картичка на катедрата 
 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
Проф. д-р Георги Стефанов 
тел. +359-82-888-740 
факс: +359-82-888-740 
 
 
Преподаватели в катедрата са изтъкнати учени в областта на правните науки. 
 
 
Катедрата осъществява научни изследвания и преподавателска дейност в следните 
отрасли на правните науки: 

- Гражданско право  
- Вещно право 
- Облигационно право 
- Семейно и наследствено право 
- Търговско право 
- Международно частно право 
- Гражданскопроцесуално право 
- Трудово право 

 
 
В катедрата работят 4 професори, 2 доценти, 2 главен асистент с ОНС „доктор”, 
4 главен асистент и 2 асистенти. Към нея се обучават и 4 докторанти. 
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Визитна картичка на катедрата 
 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
Проф. д-р Иван Сълов 
тел. +359-82-888-740 
   
 
 
Преподаватели в катедрата са изтъкнати учени в областта на правните науки. 
 
 
Катедрата осъществява научни изследвания и преподавателска дейност в следните 
отрасли на правните науки: 

- Наказателно право 
- Наказателнопроцесуално право 
- Криминалистика 
- Международно публично право 
- Право на Европейския съюз 
- Екологично право 

 
 
В катедрата работят 4 професори, 3 доценти, 1 главен асистент с ОНС „доктор”, и 1 
асистенти.  
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Визитна картичка на катедрата 
 
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 
Ст. преп. Сергей Бартенев 
Корпус 7, каб. 215 
тел. +359-82-888-230 
факс: +359-82-845-708 
e-mail: sbartenev@ecs.ru.acad.bg    
 
 

Катедра „Чужди езици” е създадена през 1960 г. 

Катедрата се състои от 18 щатни преподаватели – старши преподаватели и 
1 помощно-технически персонал. Обучението се извършва по следните дисциплини: 
 

 Английски език – 15 преподаватели 

 Немски език – 2 преподаватели 

 Френски език – 1 преподавател 

 Руски език  
 
Катедрата отговаря за чуждоезиковото обучение на всички студенти от всички 
факултети и катедри, бакалавърска и магистърска степен. Особена тежест пада върху 
обучението на студентите от специалностите НУПЧЕ от ФПНО, СУ, ИМ и М от ФБМ, 
както и КСТ и КТТ от ФЕЕА.  
 
Катедрата  както преди, така и в момента се включва в реализацията на различни 
проекти по програмите ТЕМПУС, ЛЕОНАРДО и СОКРАТ/ЕРАЗЪМ. 
 
Катедрата планира да се качи в курс по чуждоезиково обучение в Интернет-среда. За 
тази цел се планира и обучение на преподавателите. 
 
От 2005г. насам са актуализирани всички учебни програми и преведени във високо-
технологичен вид. Към катедрата функционира съвременна компютърна зала за 
чуждоезиково обучение. 
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Област на висше образование: 3 

Професионално направление: 3.6. 

Специалност: право 

Образователно- квалификационна степен: магистър 

Срок на обучение: 5 години 

Форми на обучен 

 

Изисквания за кандидатстване по специалността: 

1. Завършено средно или висше образование. 

2. Полагане на кандидат-студентски изпит, съгласно Наредбата за единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" 

и професионална квалификация "юрист", приета с Постановление № 75 на 

Министерския съвет от 1996 г., обн. ДВ. бр. 31 от 12 април 1996 г., изм. ДВ. бр. 96 от 

24 ноември 2000 г., изм. ДВ. бр.59 от 3 юли 2001г._ изм. ДВ. бр. 117от 17 декември 

2002г., изм. ДВ. бр. 69 от 23 август 2005 г., изм. ДВ бр. 79 от 6 октомври 2009г. 

Квалификационната характеристика на специалността „право" е разработена на 

основание Закона за висшето образование - чл.39, ал.2, Правилника на дейността на 

Русенския университет „Ангел Кънчев" - и в съответствие с Наредбата за единните 

държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "право" 

и професионална квалификация "юрист". 

Квалификационната характеристика отразява характера на специалността и 

нивото на образователно-квалификационната степен. Тя разкрива очакваните 

специфични резултати от подготовката на студентите и определя професионалното 

предназначение на завършилите специалността, като се явява неразделна част от 

учебния план и документация. 

 

Основни знания: 

В специалност право се подготвят юристи - специалисти за нуждите на 

съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатура, нотариат, 

международен арбитраж, за нуждите на правното осигуряване на търговски 

дружества, банки, застрахователни дружества и други, правното осигуряване на 

държавните институции, държавни служители, публични изпълнители, за структурата 

на МВР - дознатели и др. 

Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. 

Завършилите тази специалност придобиват квалификация „юрист" и им се признава 

образователно-квалификационната степен „магистър по право". 

По специалността право се осъществяват няколко степени на подготовка: 

 

A. Обща подготовка 

Специалността право е с 5 годишен срок на обучение и се изучава в ЮФ на РУ. 

Студентите се обучават по единен учебен план, като получават знания по 

фундаментални правни дисциплини в съответствие с изискванията на Наредбата за 

единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по 

специалността "право" и професионална квалификация "юрист". 
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Тя се получава след полагане на три държавни изпита, стаж по специалността и 

полагане на практико-теоретически изпит пред комисия от Министерството на 

правосъдието. С успешното полагане на практико-теоретическия изпит се получава 

правоспособност за работа в различни държавни и недържавни институции. 

 

Б. Специализирана подготовка 

Освен изучаването на задължителните правни дисциплини още от първи курс 

студентите започват специализирана подготовка. По този начин те получават 

допълнителни правни знания в определени области на теорията и практиката, 

съобразени със собствените им предпочитания. 

 

B. Практическа подготовка 

По време на курса на обучение се осъществява практическа подготовка на 

студентите, изразяваща се в провеждане на междинни учебни стажове, които се 

провеждат: II курс - в общински и областни администрации; III курс - в Районен съд и 

Районна прокуратура; IV курс -Окръжен съд и Окръжна прокуратура. 

В съответствие с изисквания на Наредбата за единните държавни изисквания за 

придобиване на висше образование по специалността "право" и професионална 

квалификация "юрист", посочени в чл. 10а стажът се осъществява и ръководи по 

предварително изготвена подробна учебна програма, съгласувана с Министъра на 

правосъдието. Стажът се провежда организирано под прякото ръководство на 

преподавател, в сътрудничество с представители на съответната институция. 

Друга форма за практическо обучение на студентите (чл. 10а от цитираната 

Наредба) е работа на студентите в Правните клиники. Към РУ от 2001 г. работят 

правните клиники по Семейно и наследствено право и по Административно право и 

административен процес. Обучението на студентите в правна клиника е включено в 

учебния план на специалността. 

Студентите провеждат специфичен обучителен процес: лекции по нетрадиционни 

дисциплини-правна етика, подготовка на юридически документи, интервюиране на 

клиенти и др., симулации и работа с реални клиенти. Обучението се провежда по 

програма утвърдена от Факултетния съвет на ЮФ. Консултирането на реални клиенти 

се извършва в приемни, предоставени съответно от РУ и Община Русе, под 

ръководството на практикуващи юристи -адвокати при РАК и преподаватели. 

След завършването на образованието следва стаж организиран и ръководен от 

Министерството на правосъдието - в съдебната система. 

 

Г. Завършване на образованието 

Придобиването на квалификация "юрист" и степента „магистър по право" се 

осъществява след успешно положени държавни изпити по: 

- публичноправни науки; 

- гражданскоправни науки 

- наказателноправни науки 

Държавните изпити са писмени и устни в съответствие с изискванията за 

провеждането им, отразени в Наредбата за единните държавни изисквания за 
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придобиване на-висше образование по специалността "право" и професионална 

квалификация "юрист". 

По тази причина се акцентира върху практическата насоченост при провеждане 

на упражненията, чрез засилено решаване на казуси. 

 

Основни умения: 

Завършилите специалността придобиват умения, които им дават възможност да 

се реализират като: 

- съдии, прокурори, следователи; 

- дознатели; 

- адвокати; 

- нотариуси и помощник- нотариуси; 

- арбитри; 

- медиатори; 

- юрисконсулти в държавни и общински, областни институции, търговки 

дружества, банки, застрахователни дружества и др.; 

- правни експерти; 

- държавни служители; 

- публични и частни изпълнители; 

- правни консултанти; 

- в политическата сфера и дейността на политическите партии; 

- в синдикалната сфера; 

- в научната и културна сфера и др. 

 

Образователни връзки и възможности за реализация: 

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър" могат да 

продължат своето образование в следващата образователно-квалификационна 

степен „доктор" в същата специалност в РУ или в други висши училища у нас и в 

чужбина. 

'Въвеждането на образователно-квалификационните характеристики в 

съчетание с прилагането на системата на трансфер на академични кредити на РУ, 

изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на 

кредити „ECTS" осигурява академична мобилност и международна сравнимост на 

получаваните знания и придобитите способности. Подписаните договори и 

международни контакти на РУ осигуряват на магистрите с добро владеене на чужд 

език възможност за специализации в Европейските университети на страните- членки 

на ЕС по програмите Еразмус- Сократис. 
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УЧЕБЕН ПЛАН 

 
НА МАГИСТЪРСКИ КУРС  „ПРАВО” 

 
 

 Първа година     

Код Първи семестър ЕСТS Код Втори семестър ЕСТ
S 

0736 Обща теория на правото 6 1873 Обща теория на правото 8 
0767 История на Българската държава и 

право 
9 1875 Приложение на информатиката в 

правото 
6 

0768 Общо учение за държавата 6 1876 Икономикс 7 
0813 Всеобща история на държавата и 

правото 
6 2753 Латински език 6 

 
Избираеми дисциплини 

  
Избираеми дисциплини 

 

1676 Реторика 3 2756 Социология на правото 3 
1754 

 
 

Политология 
 
 

3 3228 
 

3755 

История на политическите и правни 
учения 
Религиозни доктрини 

3 
 

3 
      
 Факултативни дисциплини   Факултативни дисциплини  
 Английски  език  

Френски език 
Немски език 

2 
2 
2 

 Английски език  
Френски език 
Немски език 

2 
2 
2 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

 
 
 
 

 Втора година     

Код Трети семестър ЕСТS Код Четвърти семестър ЕСТS 

4000 Гражданско право – обща част 4 4009 Гражданско право – обща част 6 
4001 Административно право  7 4010 Административен процес 8 
4004 Конституционно право 11 4013 Международно публично право 8 
4006 Екологично право 5 4011 Институционално право на ЕС 5 

 
Избираеми дисциплини   Избираеми дисциплини 

 

1547 Философия на правото 3 4014 Полицейско право 3 
4008 Маркетинг 3 4015 Конституционно правосъдие 3 

      
 Факултативни дисциплини   Факултативни дисциплини  
 Английски  език 2  Английски език 2 

 Френски език 2  Френски език 2 
 Немски език 2  Немски език 2 

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 
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 Трета година 

    

Код  Пети семестър ЕСТS Код  Шести семестър ЕСТS 

4016  Облигационно право 5 4024 Облигационно право  11 

4018  Наказателно право 4 4025 Наказателно право 11 

4019  Вещно право 9 1842 Международни отношения 5 

4021  Финансово право 9    

 Избираеми дисциплини   Избираеми дисциплини  

4028 Международна защита правата на 
човека 

3 4022  Устройство на съдебната  

 система 

3 

4030  Български делови език 3 4027 Международно наказателно право 3 

4037 Право на интелектуалната 
собственост 

3 1551 Конкурентно право 3 

     3 
 Факултативни дисциплини   Факултативни дисциплини  

1252 Съставяне на юридически документи 2 4029 Валутно и митническо право 2 

      

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

 
 
 
 

 
 Четвърта година 

    

Код  Седми семестър ЕСТS Код  Осми семестър ЕСТS 

4026 Търговско право – обща част 6 4031 Търговско право – специална част 8 

4032 Наказателно процесуално 

право 

4 4039 Наказателно процесуално право 9 

4034 Семейно и наследствено 

право 

7 4038 Международно търговско право 3 

4035 Данъчно право 5 4036 Криминология и противодействие 
на корупцията 

7 

4041 Криминалистика 5    

      

 Избираеми дисциплини   Избираеми дисциплини  

0738 Международно данъчно право 3 4043 Правен режим на държавната 
служба 

3 

4048 Наказателно изпълнително право 3 1255 Закрила правата на детето 3 

      

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 
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  Пета година 

    

Код   Девети семестър ЕСТS Код   Десети семестър ЕСТS 

4046 Трудово право 4 4052 Трудово право 6 

4033 Гражданско процесуално  

право 

5 4040 Гражданско процесуално  

право 

10 

4047 Международно частно право 9 4053 Осигурително право 5 

1555 Търговска несъстоятелност 6 4054 Право на Европейския съюз 3 

4055 Нотариално право 3 
4057 

Гражданско изпълнително 
производство 

3 

      

 Избираеми дисциплини   Избираеми дисциплини  

4049 Банково право 3 1257 Извънсъдебно решаване на 
спорове 

3 

4056 Европейско дружествено право 3 4050 Съдебни експертизи 3 

      
 Факултативни дисциплини   Факултативни дисциплини  

2551 Наказателно проезводство     

      

 Общо за семестъра: 30  Общо за семестъра: 30 

 
 
 

Общо за курса на обучение : 300 ЕСТS кредита 
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Учебни практики и правни клиники 
 

      

 код кат. дисциплина сем. 
брой 
кр. 

 4005 43 

Учебна практика по 
Административно право и 
административен процес 4 2 

 4012 44/45 

Учебна практика по 
Гражданско и наказателно 
право 6 2 

 4017 44/45 

Учебна практика по 
Граждански и наказателен 
процес 8 2 

 4020 43 

Правна клиника по 
Административно право и 
административен процес 5 и 2 

 4022 43 

Правна клиника по 
Административно право и 
административен процес 6 и 2 

 4029 44 
Правна клиника по Семейно 
и наследствено право 7 и 2 

 4045 44 
Правна клиника по Семейно 
и наследствено право 8 и 2 

 4051 44 
Правна клиника по Трудово 
право 9 и 2 

 4057 44 
Правна клиника по Трудово 
право 10 и 2 

      

      Дипломиране    

 код кат. 

  

брой кр. 

 4058 44 
Държавен изпит по 
гражданскоправни науки 

5 кр. 

 4060 45 
Държавен изпит по 
наказателноправни науки 

5 кр. 

 4059 43 
Държавен изпит по  
публичноправни науки 

5 кр. 

     15 кр.   
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0736 Обща теория на правото 

 
ECTS кредити: 6                         Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, катедра „Публичноправни науки” 
доц. д-р . Елица Георгиева Вълчева – Куманова катедра „Публичноправни науки” 
ас. Ваня Величкова Пантелеева, „Публичноправни науки” 
ас. Мария Иванова Радева, „Публичноправни науки” 
ас. Веселин Гецов Гръцманов, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация:    
Общата теория на правото изучава правото като цялостно явление. Тя разкрива онези общи качества 
на правото, които произтичат от неговата собствена природа. В този смисъл тя е обща правна 
догматика. Общата теория на правото изследва правото по такъв начин, че разкрива неговите свойства, 
страни на проявление и структурни елементи, като синтезира общото в тях. Така тя обхваща правната 
действителност в нейната пълнота и разкрива общите понятия за основните правни явления. Общата 
теория на правото дава онова ниво ва познание, ония понятия, които важат за правото като цяло. Ето 
защо тя е една от фундаменталните правни дисциплини.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината “Обща теория на правото” има за цел да запознае студентите с: понятието за правото 
като социален нормативен регулатор; правото в системата на нормативното регулиране; естествени 
права и обективно право; частно и публично право; материално и процесуално право; правна норма – 
понятие и структура, видове правни норми; принципи на правото; основни видове нормативни актове; 
действие на юридическите актове; субекти на правото; тълкуване в правото; реализиране на правото; 
субективно право и юридическо задължение; юридически факти; правни презумпции и фикции; правни 
отношения и правни връзки; правонарушение; юридическа отговорност. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да разберат основните свойства, страни на 
проявление и структурни елементи на правото, като синтезират общото в тях,  да се запознаят с общите 
понятия за правната реалност и свързаните с нея явления, които намират специфично проявление във 
всеки един от правните отрасли, да тълкуват и анализират правните норми, на теоретично ниво да 
правят съпоставки и връзки между отделните правни фигури и институти. Лекционните часове се 
провеждат успоредно със семинарните упражнения. 
 
 

0767 История на българската държава и право 
 

ECTS кредити: 9                         Седмичен хорариум: 4л+2су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит                       Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. дин Евгени Благоев Йочев, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
В учебната дисциплина „История на Българската държава и право” се изясняват проблемите на 
историческото развитие на българската държава и право, на техните функции, институти и институции 
разглеждани във взаимната им връзка и влияние. Дисциплината обхваща периода на Средновековната 
Българска държава, османското владичество и Третата Българска държава (1878-1944).  
Съдържание на дисциплината: 
Извори за историята на българската феодална държава и право. Първа българска държава. 
Българските земи под византийска власт. Втора българска държава. Упадък и покоряване на България 
от османските нашественици. Развитие на българското феодално право. Турският феодализъм по 
българските земи. Устройство на Османската империя. Идеи и борби за възстановяването на 
българската държава. Османско право и право на българското население. България след 
Освобождението. Държавно устройство според Търновската конституция. Изграждане на българското 
право. Политическо развитие на Третата българска държава.  
Технология на обучението: 
Лекциите се изнасят по класическия начин с акцент на основните проблеми в темата. Семинарните 
упражнения се провеждат под формата на свободна дискусия с заключително обобщаване от 
преподавателя. Целта е да се мотивират студентите за активно участие, в резултат на което да се 
стигне до формулирането на определени изводи, оценки, хипотези. Последните подготвят реферат. Той 
се оценява според съдържанието, обема и езика. Основното е съответствието между съдържанието и 
темата, наличието на изразена позиция от автора, познаването на литературата. Изпитът е устен. 
Студентът разработва два въпроса, които представя устно. При формирането на крайната оценка се 
взема предвид участието в семинарните упражнения, оценката от тестовете и реферата. 
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0768 Общо учение за държавата 
 

ECTS кредити: 6                      Седмичен хорариум: 4л+0су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Лъчезар Дачев, катедра „Публичноправни науки” 
ас. Мария Иванова Радева, „Публичноправни науки” 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Общо учение за държавата” запознава студентите с въпросите за същността на 
държавата, за нейния произход и формите й на проявление. В тази връзка се изучават редица 
теоретични конструкции обясняващи социалната същност на държавата; политическата власт; 
взаимовръзката между държавата и правото; основните политико-държавни институции; принципите на 
организация на съвременното държавно управление; същностните черти на правовата и социалната 
държава.  
Съдържание на дисциплината: 
Дисциплината „Общо учение за държавата” има за цел да запознае студентите с предмета и мястото на 
научната дисциплина „Общо учение за държавата” сред другите науки; историческото развитие на 
дисциплината; историческото развитие на понятието за държавата; същността на държавата - 
държавата като социална колективност, теории за същността на държавната власт, носител (суверен) и 
субект на властта; възникването на държавата и нейното историческо развитие; проявленията на 
държавата; формите на държавата; нивата на съществуване на държавата; правовата държава; 
държавата и съвременната цивилизация. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с въпросите за същността на 
държавата, за нейния произход и формите й на проявление, да изучат редица теоретични конструкции 
обясняващи  социалната същност на държавата, политическата власт, взаимовръзката между 
държавата и правото, основните политико-държавни институции, принципите на организация на 
съвременното държавно управление, същностните черти на правовата и социалната държава. Изпитът 
се състои в писмено разработване на два въпроса, даване на устни разяснения и допълнения по тях, 
даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и 
оценяване на степента на усвояване на учебния материал. 
 
 

0813 Всеобща история на държавата и правото 
 

ECTS кредити: 6                     Седмичен хорариум: 4л+0су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит                   Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: 
катедра „Педагогика, психология и история”, Факултет „Природни науки и образование” 
Лектор: проф. д-р Златоживка Здравкова, катедра „Педагогика, психология и история”  
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с основни моменти от историята на различни 
страни и народи, условията за възникване на различни типове държавни институции в отделни 
исторически моменти и географски места, създаването и особеностите на правни институции и 
наредби, оформени в отделни държавни образувания. Доброто познаване и съпоставяне на 
държавните и юридически институти в отделните страни цели да помогне на студентите за изграждане 
на по-добър научен подход и разбиране за актуалното решаване на въпроси, касаещи държавното 
устройство и правната действителност. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Възникване на държавни организации и правни системи в  древна Месопотамия, Египет, Гърция, Рим. 
Развитие на държавните форми и правните системи през различните исторически епохи в Европа и 
Америка: Франкската държава, Византия, Германия, Франция, Англия, Съединените щати, английските 
и френски колонии (съсловно-представителни монархии, абсолютизъм, буржоазни държави, фашизъм и 
тоталитаризъм). 
Технология на обучението: 
Обучението се поднася като лекционен цикъл и семинарни занятия по предварително зададена тема и 
литература. Прави се и една контролна работа. Заверката на семестъра по дисциплината се прави след 
установено редовно посещение на занятията и участие в семинарите. Дисциплината завършва с изпит, 
като се дава възможност на студентите писмено да изложат в конспектиран вид въпросите, след което 
изпитът продължава в устна форма. 
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1676 Реторика 
 

ECTS кредити: 3                      Седмичен хорариум: 2л+1су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: устен 
Методично ръководство: 
Катедра „Български език, литература и изкуство”, Факултет „Природни науки и образование” 
Лектор: проф. д-р Димитрина Игнатова Цонева, катедра „Български език, литература и изкуство” 
Анотация: 
Основната цел на обучението по „Реторика” е да се разкрие главното и същественото от реторическите 
знания, онова, което ще създаде у студентите вярна представа за красноречието като дейност и за 
реториката като наука за тази дейност; да се даде на обучаваните теоретическа основа за овладяване 
подготовката и изпълнението на различните родове, видове и разновидности на устните публични 
изказвания и за самообразоване и самоусъвършенстване в областта на ораторското изкуство. 
Предмет на дисциплината са историята, теорията и методиката на преподаване на ораторското 
изкуство. Предвид предназначението на програмата се акцентира на красноречието в исторически и 
съвременен план. Разгледани са и някои проблеми на речевата култура на българския речев  етикет. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Основните теми са следните: История на ораторското изкуство. История на съдебното красноречие. 
Основна реторическа класификация на ораторските изяви. Композиция на ораторската реч. 
Лингвистична специфика на ораторската реч. Несловесно общуване в ораторското изкуство. Техника на 
говора. Психологически анализ на общуването  с аудиторията. Методи и техники на убеждаване. 
Структура на съдебната реч. Анализ и оценка на съдебни речи. 
Технология на обучението: 
Обучението по „Реторика” със студентите от специалността „Право” се извършва чрез лекции и 
семинарни упражнения. Учащите се получават теоретични познания по основните теми от учебната 
програма. Учебните занятия се провеждат в рамките на един семестър, като по-съществените 
реторически понятия и езикови въпроси се илюстрират с подбрани примери, таблици, схеми  и др. по 
време на семинарните упражнения се анализират произведения на известни оратори, пишат се и се 
произнасят речи, провеждат се дискусии и диспути и т.н. 
 
 

1754 Политология 
 

ECTS кредити: 3                      Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Величко Пантелеев, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Обучението по дисциплината има за цел да запознае студентите със закономерностите на протичането 
на световния политически процес от гледна точка на съвременните тенденции и перспективи. 
Студентите получават теоретическа подготовка, свързана със съвременните политически системи. 
Запознават се с идеологиите и ценностите на основните фамилии политически партии. Курсът създава 
предпоставки за формиране на политическо поведение, основано на световните и европейските 
ценности. Изгражда условия за анализ и прогнози за политическото развитие в световен мащаб. 
Развива способност за водене на политически диалог, постигане на консенсус при вземане на 
политически решения. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебната дисциплина „Политология” има за цел да запознае студентите с обща характеристика и 
методи за политологичен анализ. Политически теории. Генезис и същност на демокрацията. 
Политическа система. Държавата – основни характеристики. Конституционализъм. Парламентаризъм. 
Структура и функции на съвременните органи на законодателната власт в демократичните държави. 
Изпълнителна власт. Същност и роля на опозицията. Видове политически партии. Управляващи и 
управлявани. Групи по интереси и лобизъм. Политическо лидерство – типологизация на лидерите.  
Технология на обучението: 
Обучението се провежда посредством различни форми на участие на студентите. Те получават 
теоретична познания по основните теми от учебната програма.  Изпитът се състои в писмени отговори 
на първоначално зададени два въпроса от лекционния курс, допълнени по преценка на изпитващия с 
допълнителни въпроси, както от теоретичен, така и от практически аспект. Оценката отразява степента 
на усвояване на учебния материал. 
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1873 Обща теория на правото 

 
ECTS кредити: 8                      Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, катедра „Публичноправни науки” 
доц. д-р . Елица Георгиева Вълчева – Куманова катедра „Публичноправни науки” 
ас. Ваня Величкова Пантелеева, „Публичноправни науки” 
ас. Мария Иванова Радева, „Публичноправни науки” 
ас. Веселин Гецов Гръцманов, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация:    
Общата теория на правото дава онова ниво на познание, ония понятия, които важат за правото като 
цяло. Ето защо тя е една от  фундаменталните правни дисциплини. Тя е учебна дисциплина, която  
съвпада с науката обща теория на правото, имаща свой собствен предмет. Изложената характеристика 
на общата теория на правото, обуславя нейната методологична роля спрямо отрасловите правни  
науки. Тя дава онези общи понятия за правната реалност и свързаните с нея явления, които намират 
специфично проявление във всеки един от правните отрасли. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината „Обща теория на правото” има за цел да запознае студентите с: понятието за правото 
като социален нормативен регулатор; правото в системата на нормативното регулиране; естествени 
права и обективно право; частно и публично право; материално и процесуално право; правна норма – 
понятие и структура, видове правни норми; принципи на правото; юридически актове; основни видове 
нормативни актове; действие на юридическите актове; субекти на правото; тълкуване в правото; 
реализиране на правото; субективно право и юридическо задължение; юридически факти; правни 
презумпции и фикции; правни отношения и правни връзки; правонарушение; юридическа отговорност. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават съдържанието на предмета изразено в учебната програма. Първата задача е 
да се даде теоретично обяснение за правото като социално явление и нормативен регулатор. 
Усвояването на правната наука започва с формирането на единно понятие за правото. Студентите се 
запознават с различни проявления на явлението „право” – като воля, като съзнание, като дължимо 
поведение. Студентите трябва да усвоят нормативността и императивността на правото като 
нормативна система и моделите в механизма на правото. 
Окончателната оценка по дисциплината се поставя на провеждания семестриален изпит. Изпитът се 
състои в писмено разработване на два въпроса, както и отговор на въпроси, застъпени в лекционния 
курс по преценка на преподавателя. При формирането на крайната оценка се взема под внимание 
участието на студента в семестриалните дейности и оценката на курсовата работа. 
 

1875 Приложение на информатиката в правото 
 
ECTS кредити: 6                                                        Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+3пу+р  
Форма за проверка на знанията: изпит               Вид на изпита: писмен  
Методично ръководство: 
катедра „Информатика и информационни технологии”, Факултет „Природни науки и образование” 
Лектори: гл.ас. д-р Пламен Мануилом,  катедра „Информатика и информационни технологии” 
асистенти от катедра информатика 
Анотация: 
Лекциите имат за цел да запознаят студентите с компютъра като техническо средство и с най-
използваните програмни продукти. Предвид ограничения хорариум на лекциите, тази цел се постига 
главно чрез специално подготвения учебник. Целта на практическите упражнения e да се научат 
студентите  да използват в работата си компютър и най-разпространените приложни програми системи. 
Включено е изучаване на Microsoft Windows, една програма за компютърна текстообработка и една 
програма за таблични изчисления (електронни таблици).  
Съдържание на учебната дисциплина: 
История и класификация на компютрите, Апаратна част, Операционни системи, Приложно програмно 
осигуряване, Системи за текстообработка, Електронни таблици, Бази от данни-релационна база от 
данни, СУБД, известни БД, Даннови комуникации и компютърни мрежи. 
Технология на обучението: 
Лекциите се провеждат през седмица по 2 часа. Те само въвеждат студентите в темите. С 
подробностите същите следва да се запознаят от препоръчания учебник. Практическите занятия се 
водят в зали с персонални компютри и представляват практическа работа под ръководството на 
преподавател по темите, посочени по-горе. В началото на занятието се отделят 10 минути за проверка 
на подготовката на студентите за занятието чрез тест, кратко писмено изпитване или чрез устно 
препитване. В края на всеки раздел се проверяват и оценяват натрупаните практически умения на 
всички студенти за работа с изучавания програмен продукт. 
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1876 Икономикс 
 

ECTS кредити: 7                      Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит                    Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Икономика”, Факултет „Бизнес и мениджмънт” 
Лектори: доц. д-р Емил Трифонов, катедра „Икономика” 
гл.ас. Лилия Доганова, катедра "Икономика” 
Анотация: 
Дисциплината „Икономикс” е фундаментална икономическа дисциплина и разглежда най – общите 
основи и проблеми на съвременното пазарно стопанство на микро- и макроравнище. По този начин тя 
дава познания за общата картина на икономическата система, за азбуката и граматиката на 
икономическия език, и като база за всички останали икономически дисциплини, формира 
икономическата култура, изразяваща се в способности за правилно ориентиране и самостоятелен избор 
в пазарна среда. С тези свои качества тя е необходимо звено във всяка икономическа подготовка, която 
претендира да има академичен характер. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Въведение – икономическата система и фундаменталната икономическа теория. Основни въпроси пред 
всяка икономика. Пазарен механизъм. Обществен сектор и данъчна система. Търсене и предлагане на 
индивидуалните пазари.  Потребителско търсене и поведение. Производство, разходи и приходи на 
фирмата. Несъвършена конкуренция и предлагането. Ценообразуване на производствените фактори. 
Брутен вътрешен продукт и икономически растеж. Стопански цикъл, безработица и инфлация. 
Макроикономическо равновесие. Бюджетна политика. Парична политика. Външноикономическа 
политика в отворената икономика. 
Технология на обучение: 
Обучението по дисциплината се осъществява чрез лекции, семинарни упражнения и контролирана 
извънаудиторна работа. Лекционният материал представя общата логика на дисциплината и се 
илюстрира с подходящи примери от икономическата действителност в България. Семинарните 
упражнения са основани на лекционния материал и са синхронизирани с неговата последователност. 
По дисциплината се провеждат два текущи контрола в рамките на семинарните упражнения под 
формата на тестови въпроси. Активната форма на обучение по дисциплината е курсова задача 
Завършващата процедура на обучението по дисциплината е писмен изпит под формата на тестови 
въпроси по двата основни раздела – микроикономика и макроикономика, както и разработка на въпрос 
от представения конспект. 
 
 

2753 Латински език 
 

ECTS кредити: 6                      Седмичен хорариум: 0л+4су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит         Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: ст. преп. Мая Стоянова, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Дисциплината има за цел усвояването на най-съществения и необходим минимум от теоретически и 
практически знания по латински език, даващ възможност за правилно боравене с юридическата и 
научна терминология, които в основата си са от латински произход. Запознаването с този език улеснява 
усвояването на всяка наука, поне що се отнася до правилното и точно разбиране на съдържанието на 
отделните думи, които са добили значение на специални термини. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Правната система се е развила под силното влияние на римското право. Предвид на това, изучаването 
на кратка латинска граматика успоредно с подбрани текстове от латински автори, изрази и сентенции, 
подредени в методическа последователност, значително улеснява нейното разбиране и усвояване.  
Технология на обучението: 
Методиката на работа е съобразена със спецификата на обучението на студентите-юристи. 
Семинарните упражнения се водят на групи, като в центъра на този процес се намира личността на 
студента и междуличностното взаимодействие. Ролята на преподавателя е грижовно да подготви 
сценария на занятията и да съдейства за създаване на спокойна и творческа атмосфера, в която всеки 
от студентите има максимална възможност за лична изява. Чрез практически упражнения върху 
кратката латинска граматика, въвеждана успоредно с текстов пример от оригинална латинска 
юридическа литература, изрази и сентенции надживели времето, и чрез писмена и устна проверка на 
придобитите знания и умения върху конкретен граматически и лексикален материал, в края на 
обучението студентите-юристи получават необходимия минимум за правилно и точно боравене с 
юридическата и научна терминология. Курсовата работа се дава в първата седмица на семестъра и 
трябва да бъде изпълнена до края на семестъра. 
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2756 Социология на правото 
 
ECTS кредити: 3                                                               Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу  
Форма на проверка на знанията: изпит                        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Стефка Наумова, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация: 
Дисциплината „Социология на правото” е сравнително нова дисциплина. Тя е комплексна и има своята 
оригиналност и отлики от останалите правни дисциплини. Основна роля за институционализирането на 
социологията на правото играе преодоляването на правния позитивизъм и погледът към правото в 
неговия социален контекст. Определянето но предмета на социологията на правото е свързано със 
социологическата концепция за структурата на обществото. Тези знания, поради спецификата на своя 
предмет, неизбежно се свързват с общотеоретичните достижения както на  общата социология и на 
философията на правото, така и с огромния обем от научно-практически достижения на  отрасловите 
юридически науки. По този начин разширеният обем от знания ще помогне на  бъдещите юристи да 
подхождат към правото и практиката по прилагането му не само в рамките на юридическия 
позитивизъм, а с оглед на неговото  социално съдържание и на разнообразието от институционални и  
неинституционални механизми на действие на правото в съвременното   общество. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Предмет, обхват и съдържание на социологията на правото, исторически предпоставки за нейното 
възникване и развитие, европейска и на американска правно-социологическа школа, специфика на 
емпиричното правно социологическо познание, методология, регистриране.  
Технология на обучението:  
В процеса на обучение студентите придобиват знания и опит за  органическо съчетаване на 
юридическия със социологическия подход в бъдещата си професионална практика. Обучението се 
осъществява чрез комбинирането на лекции, индивидуални задачи и реферат. Методът на оценяване 
се основава на комплексна крайна оценка, в която участват резултатите от: семестриален изпит, 
индивидуални задания и реферати. 
 
 

3228 История на политическите и правни учения 
 

ECTS кредити: 3                         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Лъчезар Дачев, катедра „Публичноправни науки” 
ас. Веселин Гецов Гръцманов 
Анотация: 
"История на политическите и правни учения" е теоретико-историческа научна дисциплина, която се 
преподава в Юридическия факултет. В нейния предмет са включени изучаването на учения за 
държавата и правото и тяхното историческо развитие, съпътстващи развитието на държавата и правото 
от Древността до нашето съвремие. Историческият подход дава възможност да се опознае 
теоретичното осмисляне и обяснение на явленията държава и право, като част от обективната 
социална реалност. Изучаването на дисциплината има, от една страна, да формира у студентите 
историческо познание за държавни и правни институти и категории, което предшества теоретическото 
познание, предмет на общотеоретичните и отрасловите (нормативните) правни науки. От друга страна, 
целта на дисциплината е да запознае студентите и да изгради у тях обща политико-правна култура, част 
от духовната култура на бъдещия юрист. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината “История на политическите и правни учения” има за цел да запознае студентите с: 
предмета, методологията и значението на ИППУ; политическите и правни учения в Древния Изток, 
Древна Гърция и Древен Рим; Теологичните политико-правни учения през ранното средновековие; 
светските политически и правни учения през ранното средновековие; политическите и правните учения 
през Възраждането; утопичната концепция за държавата. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с ученията за държавата и 
правото и тяхното историческо развитие, съпътстващи развитието на държавата и правото от 
Древността до нашето съвремие, с формирането и развитието на основни и възлови понятия и 
категории разработени от правната наука, да опознаят теоретичното осмисляне и обяснение на 
явленията държава и право, като част от обективната социална реалност. Изпитът се състои в писмено 
разработване на два въпроса, даване на устни разяснения и допълнения по тях, даване на отговори на 
въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента 
на усвояване на учебния материал. 
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3755  Религиозни доктрини 
 

ЕСТS кредити:  3                                  Седмичен хорариум:  2л+0су+0лу+0пу 
Форма за проверка на знанията: изпит                         Вид на изпита: писмен 
Методично ръководство: 
катедра „Педагогика, психология и история”, Факултет „Природни науки и образование”  
Лектор: проф. д-р Златоживка Здравкова Иванова, катедра „Педагогика, психология и история”, 
Анотация:  
Учебната дисциплина е предназначена за студентите на Юридическия факултет. Учебното съдържание 
и свързано с проблемите на възникването и оформянето на религиозната идея в първобитните 
общества (анимизъм, тотемизъм, паганизъм), както и нейното развитие до оформянето на задълбочени 
религиозно-философски учения /индуизъм, зороастризъм и т.н./ и световни религии /Будизъм, 
Юдаизъм, Християнство и Ислям/. Акцентувано е и върху появата на „божествените” законодателства, 
стоящи в основата на светските правни системи. Потърсени са общите елементи в религиозните 
вярвания на народите, налагащи идеята за единност на религиозното мислене и проповядваните 
нравствени и правни ценности. В този смисъл учебната дисциплина не само обогатява общата култура 
на студентите, но и ги запознава с един по-висок морал. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Възникване на религията като духовна потребност. Религиозното мислене в каменната епоха. 
Анимизъм, тотемизъм, паганизъм. Първи правни норми. Наченки на екологично право, регламентиране 
на човешките индивидуални и обществени взаимоотношения. Индуизъм, зороастризъм, будизъм – 
преход от етнически към общочовешки ценности и законодателства. Световни религиозни доктрини – 
Юдаизъм, Християнство, ислям – Декалогата, каноническо и шериатско право. 
Технология на обучението:  
Учебният процес се осъществява чрез лекции, в които са включени най-съвременните изследвания в 
изучаваната област. Студентите се запознават с теоретичните основи на учебния материал. За 
онагледяване на лекциите се използва при необходимост мултимедиен проектор, шрайбпроектор, 
исторически карти, диапозитиви и христоматийни помагала, необходими за решаване на конкретни 
учебни задачи. Обучението завършва с писмен изпит по основните проблеми на учебната програма. 
Под внимание се взема и текущият контрол. 
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4000 Гражданско право – обща част 
 

ECTS кредити: 4                             Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+р  
Форма на проверка на знанията: колоквиум                  Вид на изпита: писмен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Иван Русчев, катедра „Частноправни науки” 
проф. д-р Симеон Владимиров Тасев, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. д-р Антонина Димитрова Димитрова 
Анотация: 
Дисциплината „Гражданско право – обща част” е първата от частноправните дисциплини, които се 
изучават в Юридическия факултет и има за предмет общите правни институти, характерни както за 
всички видове граждански, а в по-широк план – и частноправни институти, общите белези на 
частноправното явление. По тази причина дисциплината има уводен и подчертано методологически 
характер за цялото частно, и най-вече за гражданското право в широк смисъл, като частноправен 
отрасъл. Познанията по дисциплината „Гражданско право – обща част” са необходима основа за 
изучаването на други дисциплини - търговското, трудово, международното частно право, както и за 
публичноправния клон – гражданскопроцесуално право. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Понятие, метод, система и източници на гражданското право. Действие и видове гражданскоправни 
норми. Тълкуване на гражданския закон. Гражданско правоотношение – понятие и видове. Субективно 
право – същност и видове. Упражняване и защита на субективните права. Понятие за субекти на 
гражданското право. Правни качества на физическите и юридическите лица. Настойничество и 
попечителство. Правна индивидуализация на физическите лица. Актове за гражданско състояние – 
понятие и видове.  Безвестно отсъствие и обявяване на смърт – същност и процедура. 
Технология на обучението: 
В края на семестъра студентите предават своите курсови задачи на водещия дисциплината, въз основа 
на което получават  заверка за семестъра от преподавателя. За да получат заверка на семестъра от 
асистента студентите трябва да са присъствали на 80% от семинарните занятия, да са участвали 
ефективно в дискусиите по време на час и да са положили успешно изходящият за първи семестър 
тест. 
 

4010 АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО 
 

ECTS кредити: 7     Седмичен хорариум: 4л + 2 су + 0лу + 0пу + р 
Форма на проверка на знанията: изпит     Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра "Публичноправни науки", Юридически факултет 
Лектори:   

Проф. д-р Димитър Костов , катедра "Публичноправни науки” 
гл. ас. д-р Емануил Красимиров Коларов, катедра "Публичноправни науки" 
ас. Диляна Калинова Иванова 

Анотация: 
 Дисциплината “Административно право на Република България” е основна юридическа дисциплина и има за 
цел да даде знания на студентите за правната организация и функциониране на държавното управление, за 
методите и формите на административната дейност, контрола върху нея, за отговорностите и защитата на правата 
и интересите на различните субекти на правото в процеса на държавното управление. Формира базата от понятия, 
необходими за изучаването на сродни дисциплини като финансово, митническо, екологично и полицейско право, 
подчертава различията с гражданско-правните и наказателно-правните науки.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

 Учебна програма е съобразена напълно с административното право като действащ правен отрасъл на 
съвременния етап. Обхваща две части: обща част и специална част. В общата част се изясняват въпроси относно 
характеристиката на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата, административно правните норми и 
правоотношения, субектите на административното право, органите на изпълнителната власт и тяхната 
администрация. Дава се определение за административния акт като основно понятие в административното право, 
посочват се изискванията за неговата законосъобразност и формите на недействителността му; очертават се 
способите за контрол върху управлението, детайлизират се понятия и въпроси свързани с административно-
наказателната отговорност и отговорността на Държавата за вреди причинени на граждани. В специалната част се 
разглеждат особеностите на административно-правните режими на управление в различните сфери на 
обществения живот – образование, природна среда, вътрешен ред и сигурност, управление на земята и горите, 
териториално-селищното устройство, здравеопазване и други. 
Технология на обучението: 

Лекционния курс запознава студентите с действащото административно право, включващо както 
законодателните, така и подзаконовите административни актове. Изучават се нормите и правоотношенията, 
тяхното тълкуване и анализиране. Лекционният курс се провежда паралелно със семинарните упражнения, които се 
провеждат по предварително зададени теми, комбинирани с решаването на практически казуси. Текущият контрол 
се осъществява по време на всяко едно семинарно упражнение за студентите, които подготвят съответните теми и 
за тези, които участват при тяхното разискване. След приключване на съответните раздели от лекционния курс се 
провеждат общо около 3-4 писмени контролни, които имат характера на тестове, казуси или теоретични въпроси.  
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4004 Конституционно право 
 

ECTS кредити: 11                 Седмичен хорариум: 5л+4су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори:  проф. д-р Пенчо Пенев, катедра „Публичноправни науки” 
гл. ас. д-р Зорница Людмилова Йорданова, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Това е основна юридическа дисциплина, която има за цел да даде знания на студентите за развитието 
на конституционализма в България, изграждането на политическата система в страната, 
утвърждаването на комплекса от основни права и задължения на гражданите, демократизирането на 
избирателната система. Дисциплината включва детайлно изучаване на правната организация и 
функциониране на основните органи на държавната власт -народно събрание, президент, министерски 
съвет, съд, прокуратура и следствие, конституционен съд, органи на местното управление и 
самоуправление в основните административно териториални единици. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Материалът включва четиринадесет основни теми: Учение за конституцията; конституционно развитие 
на България; предмет, система и източници на конституционното право; политическа система; 
избирателна система; конституционни основи на правния статус на гражданите; държавна власт в 
Република България; държавни органи; народно събрание; президент на Републиката; министерски 
свет; съдебна власт; конституционен съд и местно самоуправление.  
Технология на обучението: 
Лекциите запознават студентите с действащото конституционно право, включващо Конституцията и 
основните закони. Семинарните упражнения се организират по предварително зададени теми и 
решаване на казуси. Студентите са длъжни да се подготвят теоретично и да работят свободно със 
съответните раздели на основния закон и другите нормативни актове, да изграждат и защитават 
аргументирано свои тези при решаването на казусите. Изпитът се състои в отговори на въпроси от 
лекционния курс, допълнени с допълнителни въпроси по преценка на изпитващия или чрез отговори на 
кратки въпроси от цялата материя под формата на тест. Оценката отразява степента на усвояване на 
учебния материал като се взема предвид и участието на студента в семинарните упражнения. 
 
 

4006 Екологично право 
 
ECTS кредити: 5                                                              Седмичен хорариум: 4л+0су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на занятията: изпит                     Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Стефка Наумова, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация: 
Дисциплината „Екологично право” отразява развитието на българското законодателство; същност на 
основните нормативни актове в тази област; двустранно, регионално и глобално сътрудничество по 
опазване на околната среда - най-вече международни конференции, в които е участвала и участва 
България и международноправни актове, по които ние сме страна. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Предмет и система на Екологичното право. Общи принципи на управление на околната среда. 
Конституционноправни основи на управлението на околната среда. Устройствени принципи на 
законодателството по опазване на околната среда. Централизация и децентрализация на управлението 
на околната среда. Особени правни режими върху природните ресурси. Опазване на въздуха от 
замърсяване. Опазване на водите от замърсяване.  Опазване на почвите от замърсяване. Правен 
режим на горите. Правен режим на защитените територии. Опазване на биологичното разнообразие. 
Европейско екологично законодателство. 
Технология на обучението: 
Лекционният материал запознава студентите с най-важните нормативни актове (както национално, така 
и двустранни, регионални и международни) в областта на опазването на околната среда. Акцентира се 
върху правния характер и значение на мерките за опазване на околната среда. Изпитът се състои в 
писмено разработване на един въпрос, даване на устни разяснения и допълнения по него, даване на 
отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване 
на степента на усвояване на учебния материал, както и в решаването на казус или в практическа работа 
със съответната нормативна база. Методът на оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в 
която участват резултатите от:  семестриален изпит, индивидуални знания и реферати. 
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4008  Маркетинг 

 
ECTS кредити: 3                        Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит           Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Икономика”, Факултет „Бизнес и мениджмънт” 
Лектор: доц. д-р Любомир Любенов, катедра „Икономика” 
Анотация: 
Необходимостта от изучаването на дисциплината „Маркетинг” е мотивирана от особеностите на 
прехода към пазарна икономика и формулиращите се паралелни с това нови звена в правния бизнес, 
адвокатските кантори, фирми, юристи, работещи на свободна практика и др. Вписването на отделния 
субект в новите икономически структури изисква изграждането на умения за бързо и ефективно 
адаптиране към обкръжаващата го маркетингова среда. Цел на обучението по Маркетинг се явява 
формирането в студентите на знания и умения за правилна и точна пазарна оценка на процесите и 
явленията в конкретната среда чрез прилагането на съвременни маркетингови методи и подходи. 
Съдържание на учебната дисциплина 
В структурата на учебната дисциплина са включени теми, обхващащи: общата характеристика на 
маркетинга, маркетингова обкръжаваща среда, елементи на микрообкръжаващата среда, системата на 
маркетинговите изследвания и маркетинговата информация, стратегическото планиране и маркетинга, 
особеностите на маркетинга в извънпроизводствената дейност, комуникационните схеми в маркетинга, 
рекламата в системата на маркетинга. 
Технология на обучението 
Лекциите дават възможност на студентите да получат основни познания в областта на маркетинга. Те 
се изнасят по класическата схема чрез онагледяване с диапозитиви и слайдове, когато това е 
необходимо. Изпитът се състои в писмено разработване на два въпроса, даване на устни разяснения и 
допълнения по тях, отговор на допълнителни въпроси, застъпени в лекционният курс, зададени по 
преценка на изпитващия и оценяване степента на усвояване на учебния материал. 
 

4009  Гражданско право – обща част 
 
ECTS кредити: 6                      Седмичен хорариум: 2л+2су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Иван Русчев, катедра „Частноправни науки” 
проф. д-р Симеон Владимиров Тасев, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. д-р Антонина Димитрова Димитрова 
Анотация: 
В учебната дисциплина „Гражданско право – обща част” се изясняват проблемите на обективното 
гражданско право, на общото учение за гражданското правоотношение, гражданско правните субекти, 
обектите на гражданските правоотношения, правните сделки, представителството и погасителната 
давност. Тя  има за цел да даде изходните връзки с клоновете на гражданското право: вещно право, 
облигационно право, търговско право, авторско право, семейно право и наследствено право. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Юридическо лице – понятие и видове. Жилищностроителни кооперации. Юридически лица с 
нестопанска цел – понятие, видове. Обекти на граждански правоотношения . Юридически факти и 
фактически състави – същност и видове. Придобиване на права. Правоприемство. Правна сделка – 
понятие и видове. Недействителност на сделките. Предявяване на недействителността и имуществени 
последици. Представителство – понятие и видове.. Погасителна давност – начало, броене и край. 
Спиране и прекъсване на погасителната давност.  
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на частното право, да тълкуват и анализират съответните правни норми.По време на 
семинарните упражнения студентите решават казуси, разглеждат и обсъждат съдебна практика във 
връзка с разгледаните въпроси, правят съпоставки на действащи с отменени правни норми. 
Дисциплината завършва в края на четвърти семестър с писмен изпит. Изпитът се състои в решаване на 
тест и казус. Окончателната оценка се формира като се взема в предвид средната оценка от двата 
семестриални теста, оценката от курсовата задача и оценката от писмения изпит. Получената 
средноаритметична величина дава окончателната оценка по дисциплината. 
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4023  АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС 

 
ECTS кредити: 8            Седмичен хорариум: 4л + 2 су + кр  
Форма на проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра "Публичноправни науки", Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Димитър Костов, катедра “Публичноправни науки” 

 гл. ас. д-р Емануил Красимиров Коларов, катедра“Публичноправни науки” 
ас. Диляна Калинова Иванова “Публичноправни науки” 

“ 
Анотация: 

Дисциплината "Административен процес" е основна юридическа дисциплина и има за цел да даде 
знания на студентите за реда и функциониране на държавното управление и контрола върху него, за 
отговорностите и защитата на правата и интересите на различните субекти на правото в процеса на 
държавното управление.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

Проблемите, които включва са свързани с принципите на административния процес и отделните 
видове производства, чрез които той се реализира. 
Технология на обучението: 

Лекционния курс запознава студентите с действащото административно процесуално право, 
включващо както законодателните, така и подзаконовите административни актове. Изучават се нормите 
и правоотношенията, тяхното тълкуване и анализиране, изясняват се основните понятия и принципи на 
административния процес. Лекционният курс се провежда паралелно със семинарните упражнения, 
които се провеждат по предварително зададени теми, комбинирани с решаването на практически казус. 
Изпитът е устен и се състои в отговори на първоначално зададени два въпроса - по един от всяка една 
от двете части на лекционния курс – административен и административнонаказателен процес 
допълнени по преценка на изпитващия с допълнителни теоретични или практически въпроси. 
Комбинацията на въпроси е произволна и зависи от случайния им избор за всеки студент поотделно. 
Оценката отразява степента на усвояване на учебния материал, като се взема предвид и активността 
на участието на студента в семинарните упражнения. 
 
 
 

4013 МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО 
 
ECTS кредити: 8                                           Седмичен хорариум : 4л+2 су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на занятията : изпит                                 Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство : катедра “Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. д-р Мария Желева 
гл. ас. д-р Кремена раянова 
 
Анотация : 

Учебната дисциплина Международно публично право е задължителна съгласно държавните 

изисквания. Общ хорариум за редовна форма на обучение 90 часа (60 часа лекции, 30 часа упражнения  

в един семестър). Чете се в III семестър.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

Курсът по Международно публично право, предназначен за студентите от специалност “Право” 

представлява кратко изложение на основните положения на дисциплината. В него се разглеждат 

главните въпроси на международното право, без да се претендира за изчерпателност на всички 

въпроси, които в момента са предмет на международно регулиране. В началото кратко се поясняват 

източниците, субектите и уреждането на международните спорове, без разглеждането на които е 

невъзможно да се пристъпи към специалните въпроси. По-нататък в курса се отделя място на 

международните организации, на правата на човека, на международните валутни и финансови 

отношения, на опазване на околната среда, на космическото право, както и на правото действащо по 

време на война.  
Технология на обучението: 

Цел на курса е не заучаване на правни норми и факти, а способността на студентите да се 

ориентират самостоятелно в материята на международното право. В известен смисъл курсът е 

предназначен да има справочен характер. В същото време той е необходима предпоставка за да се 

пристъпи към запознаване с институциите и правната уредба на европейската интеграция и на 

Европейския съюз. 
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4011 Институционално право на Европейския съюз 
 

ECTS кредити: 5     Седмичен хорариум: 4 л + 0 су + 0 лу + 0 пу + 1кз 
Форма на проверка на знанията: изпит   Вид на контрола: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра “Публичноправни науки”, Юридически факултет 
 
Лектор: 
Доц. д-р М. Желева 
 
Анотация: 
С този интердисциплинарен курс се цели студентите да бъдат запознати с институционалната рамка на 
Европейския съюз. Те придобиват знания не само за структурата на съюза, но и за интензивно 
протичащите законотворчески процеси, които следват точно определени в договорите процедури. 
Обръща се внимание и на правната природа и действието на актовете на Европейския съюз, тяхното 
съотношение с актовете на вътрешното право. Акцент се поставя и на активната дейност на съдебните 
институции на ЕС, на техните функции, както и на действието на решенията им. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Уводна част: правосубектност на ЕС, разделение на компетенциите между институциите и между ЕС и 
неговите институции, от една страна, и държавите-членки и техните общества, от друга. 
Институции на ЕС: основни положения и характеристики. Правни актове на ЕС: видове, юридическо 
действие и процедури за тяхното приемане.  
Актове на ЕС: правна уредба, видове, характеристика, правно действие и приложение, съотношение с 
националните актове, колизии и тяхното преодоляване. 
Процедури за вземане на решения в ЕС: законодателни процедури, съдебни производства, други. 
Технология на обучението: 
В лекциите се използва интерактивна форма на комуникация, при която студентите прилагат 
придобитите от самостоятелна подготовка знания и умения за работа върху основни текстове, свързани 
с нормотворчеството в ЕС и с отношенията между институциите в този процес. Те сами трябва да 
успяват на намират източници на правни норми, да ги интерпретират и да съпоставят нормативната 
уредба с тази от държавната политическа система.  
Семестърът приключва с изпит. Оценяването е комплексно и взема предвид активността по време на 
занятията, представената курсова задача и резултатите от изпита. 
 
 
 

 
4014 Полицейско право 

 
ECTS кредити: 3                        Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит           Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
д-р Вили Димитров 
Анотация: 
С настоящия курс се цели студентите да бъдат запознати с правните основи на организацията и 
дейността на държавното управление в сферата на опазването на обществения ред. По-специално 
дисциплината акцентира на правния статут и функциите на полицейските органи съгласно Закона за 
МВР и други нормативни актове. Поставя се акцент и на полицейското сътрудничество в Европейския 
съюз. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Съдържанието на дисциплината е разпределено в обща и специална част. Общата част представя 
основите на правния статут на органите на властта с функции в опазването на обществения ред, както и 
основните институти на полицейското право. Специалната част разглежда отделни правомощия на 
полицейските органи съгласно специални закони. 
Технология на обучението: 
Обучението преминава под формата на лекции, които насочват студентите към източниците на норми в 
полицейското право. Методите на обучение са интерактивни и целят провокиране на дискусии и 
разсъждения за възможности за действие в хипотетични ситуации. Дисциплината приключва с изпит по 
въпроси от учебния материал. 
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4015 Конституционно правосъдие 

 
ЕСТЗ кредити: 3                 Седмичен хорариум: 2л+0су +0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит                 Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Пенчо Пенев, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Целта е да се придобият знания за Конституцията като живо, действащо право. Разглежда се 
конституционното правосъдие в исторически и сравнително-правен аспект, като се акцентира на 
конституционното правосъдие на страните от европейския правен кръг. Изучава се структурирането, 
статута и функционирането на Конституционния съд като особена, висша юрисдикция, прави се 
разграничение от трите власти. Основно значение има изучаването на правомощията на 
Конституционния съд, чрез които се осъществява всеобхватен конституционен контрол върху актовете и 
дейностите на всички най-важни конституционно установени органи и институции.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Включва две основни части. Първата обхваща проблематиката относно историческото възникване и 
развитието на конституционното правосъдие, понятието за конституционен съд и конституционен 
процес, особеностите на системите на конституционен контрол, източниците на конституционния 
процес, уредбата на конституционния съд, образуването и разглеждането на конституционните дела. 
Втората част е посветена изключително върху правомощията на конституционния съд: тълкуване на 
Конституцията, упражняване на нормен контрол, упражняване на статусните правомощия на 
Конституционния съд по отношения на проведени избори, както и относно правното положение на 
народните представители, президента и вицепрезидента, разрешаване спорове за компетентност и за 
конституционност на политически партии и сдружения. Специално внимание е отделено на действие на 
решенията на Конституционния съд. 
Технология на обучението:  
Лекционният курс запознава студентите със същността, значението, появата и развитието на 
конституционното правосъдие. Разглеждат се примери на конституционно правосъдие от двете познати 
системи на конституционен контрол. Използват се всички юридически източници на конституционното 
правосъдие. Широко се използва практиката на Конституционния съд като се подбират казуси за 
провеждане на дискусии. 
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4016 Облигационно право 

 
ECTS кредити: 5                                     Седмичен хорариум: 2л+2су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на занятията: текущ контрол             Вид на изпита: устен и писмен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. д-р. Красимир Димитров, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Анастас Георгиев,  катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните проблеми на правното регулиране 
на пазарните отношения във връзка със задоволяване на потребностите на гражданскоправните 
субекти, както и въпросите, свързани с обезщетяване  от вреди, причинени на гражданите и 
юридическите лица при условията на непозволено увреждане, регулиране на отношението при 
неоснователно обогатяване и водене на чужда работа без натоварване. Курсът е насочен към 
разкриване на механизмите на пазарната икономика през призмата на гражданското право и изследва 
актуалните въпроси на с договарянето и отговорността. 
Съдържание на учебната дисциплина : 
Дисциплината се състои от обща и специална част. В първата част се разглеждат общите категории на 
облигационното право – дълг и отговорност, престация – същност и видове, институтът на договорът; 
способите за обезпечаване изпълнението на договора. В специалната част се изучават отделните 
видове договори – за продажба, изработка, поръчка, наем, заем за послужване, заем за потребление, 
влог, залог; неоснователното обогатяване, гестията и непозволеното увреждане като извъндоговорни 
източници на облигационни отношения.  
Технология на обучението: 
Лекциите дават възможност студентите да се запознаят с основните нормативните актове в областта на 
договорното право, да тълкуват и анализират правните норми. В семинарните упражнения те 
отработват лекционния материал по теми чрез тестове и решаване на казуси в практически ситуации. 
Студентите се запознават, работят със и изготвят документи, свързани с договорното право.  
 
 

4018  Наказателно право 
 

ЕСТS кредити: 4                              Седмичен хорариум: 2л+2су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на знанията: тест                  Вид на изпита: писмен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Румен Петров Владимиров, катедра „Публичноправни науки” 
ас. СветлинПетков Антонов, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация:  
Наказателното право е една от най-обемните и трудни за възприемане правна дисциплина. В същото 
време тя е фундаментална в областта на противодействието срещу престъпността. Изучаването и 
получаването на знания по наказателно право е необходима предпоставка за успешната подготовка по 
останалите наказателноправни дисциплини - задължителната дисциплина наказателен процес и 
избираемите криминалистика, криминология и изпълнение на наказанието. Материята позволява на 
теоретично ниво да се усвоят положенията от общата част на Наказателния кодекс. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината има за цел да запознае студентите с предмета, метода на правно регулиране, системата 
на наказателноправната наука и източниците на наказателноправните норми, с въпросите относно 
субекта на престъплението, понятието за престъпление и неговите елементи, стадиите в извършване 
на умишлена престъпна дейност и съучастието в такава, понятието за и видовете  наказания, другите 
санкции, институтите на освобождаване от отговорност и от изтърпяване на наложеното наказание, 
давността и реабилитацията. 
Технология на обучението: 
Обучението по Наказателно право се провежда чрез лекции и семинари. Темите запознават студентите 
с основните нормативни актове в областта на Наказателното право. Особено важно значение за 
доброто усвояване на материята имат семинарните занятия. На тях се провеждат разисквания и се 
работи с нормативните актове, решават се казуси, обсъждат се документи и се разработват образци на 
такива, по изучаваната материя. Контролът на знанията се състои в периодично писмено решаване на 
казуси и отговор на теоретирни въпроси по материята, свързана с тях. Крайната проверка се заключава 
в решаването на писмен тест по темите от Общата част на наказателното право, като задължителна 
предпоставка за усвояване на знанията през втората част на обучението, в следващия семестър. 
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4019 Вещно право 

 
ECTS кредити: 9                                                            Седмичен хорариум: 5+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен и устен  
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Георги Боянов, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас Драгия Драгиев, катедра „Частноправни науки” 
ас. Сергей Калинков, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Дисциплината „Вещно право” има за цел да даде на студентите познания относно общата теория на 
вещното право и нормативните актове в тази област и да формира умения за правилното им тълкуване 
и прилагане.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебното съдържание обхваща общото учение за предмета, системата и източниците на вещното 
право; общо учение за вещите; видовете вещни права; способите за тяхното придобиване и защита; 
владението и вписванията на актове в имотния регистър. То включва следните теми: Понятие за вещно 
право. Понятие и обща характеристика на вещите. Владение и държане – същност и видове владение. 
Владелчески искове. Право на собственост – понятие и видове. Съсобственост – същност и видове. 
Етажна собственост – възникване, управление и прекратяване. Ограничени вещни права – понятие и 
видове. Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Искове за защита правото на 
собственост. Устройство на територията. Правен режим на кадастъра. Правно значение и действие на 
вписването.  
Технология на обучението: 
Обучението се осъществява чрез комбинирането и допълването на лекции, семинарни занятия, казуси 
и реферати. Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос, даване на устни разяснения и 
допълнения по него, даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по 
преценка на изпитващия и оценяване на степента на усвояване на учебния материал. 
 
 
 

4021 Финансово право 
 
ECTS кредити: 9                     Седмичен хорариум: 4л+3су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. д-р Юрий Кучев, катедра „Публичноправни науки” 
гл.ас. Ивайло Тодоров, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Значението на публичните финанси обуславя значението и на финансовото законодателство, 
респективно на финансовоправните изследвания. Основен принцип  на финансовата система е 
законността от този аспект особено актуален е проблема за обезпечаването на законността в сферата 
на финансите. Важни проблеми поставя бюджетното законодателство. Характеристика на 
съвременните финанси е тяхната налогова същност. Актуалността на данъците като основни бюджетни 
приходи е вън от съмнение. Във връзка с интегрирането на Р България в ЕС актуални са проблемите на 
хармонизацията на българското данъчно законодателство със законодателството на ЕС. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
ОБЩА ЧАСТ: понятие за финанси, предмет и метод на ФП, понятие и видове източници на ФП, 
финансовоправни норми - особености, видове, действие, кодификация на финансовото 
законодателство, юридически факти и смесени състави във ФП, финансовоправни актове - понятие, 
видове, симулация и заобикаляне на финансовия закон, субектна организация на финансовите 
отношения, финансова правосубектност, финансов контрол и имуществена отговорност. 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Бюджетно право - понятие за бюджет, бюджетен процес, правен режим на 
бюджетните кредити, банково право, правен режим на различните видове данъци. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативните актове 
в областта на Финансовото право, да тълкуват и анализират съответните правни норми. По време на 
семинарни упражнения се провеждат разисквания и се работи с нормативните актове, решават се 
казуси. Студентите се запознават, работят със и изготвят документи, изисквани от финансовото 
законодателство при осъществяване на финансов одит от органите на ДВФК, както и от Сметната 
палата. Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос, даване на устни разяснения и 
допълнения по него, даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по 
преценка на изпитващия и оценяване на степента на усвояване на учебния материал, както и в 
решаването на казус или в практическа работа със съответната нормативна база при изготвяне на  акт 
за начет. 
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4037 Право на интелектуалната собственост 
 
ECTS кредити: 3                            Седмичен хорариум: 2+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Анотация: 
В съвременното информационно общество творческите и информационни продукти добиват 
изключително значение. Лекционният курс е въведение в най-важните режими на защита на тези 
продукти, авторското право, патентите и търговските марки, както и свързаните с тях права. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Въведение: видове права на интелектуална собственост; национално действие и международни 
отношения; международна хармонизация. Патенти за изобретения: предмет, тълкуване, действие, 
нарушения; удостоверяване и сделки. Търговски марки: отговорност, регистриране, цели; действие; 
нарушение. Авторско право: авторско право и сродни права; основни концепции: продукт, автор, 
оригиналност, срок, квалификация; нарушение, изключение, интелектуални права; собственост и 
сделки; комплексни продукти: филми, мултимедийни разработки; бази данни; промишлен дизайн; 
интелектуалната собственост в ЕС: свобода на движение на стоки и на предоставяне на услуги. 
Технология на обучението: 
Предвидено е лекциите по дисциплината да се провеждат преди практическите упражнения. 
Семинарните занятия първоначално се провеждат при симулативни условия, след което студентите 
започват работа по истински случаи. В началото на лекционния курс титулярът по дисциплината заедно 
с асистента определят  теми, които студентите трябва да изнесат в края на курса като публична лекция. 
 
 

4028 Международна защита на правата на човека 
 
ECTS кредити: 3                         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит            Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: гл. ас. д-р Кремена Раянова, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация: 
Изучават се историческото развитие на концепцията за правата на човека, съвременните стандарти за 
правата на човека и тяхното кодифициране в действащите многостранни международни договори, както 
и международните механизми и процедури за защита на правата на човека. Обхваната е специфичната 
тема за защита на малцинствата – в исторически план и съвременно състояние. В хода на изложението 
се прави връзка с българската правна уредба. Изяснява се понятийният апарат. Дисциплината е във 
връзка с изучаваните дисциплини “Всеобща история на държавата и правото”, “Обща теория на 
правото”, “Международно публично право” и “Политология”. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Исторически преглед на развитието на  основните идеи в областта на правата на човека. Многостранни 
международни договори и политически документи в областта на защитата на правата на човека 
(включително защитата на малцинствата) на ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа; механизми и процедури за прилагането на договорите. Стандарти 
в областта на защитата от дискриминация в директивите на ЕС. 
Технология на обучението: 
Лекциите се изнасят по класическия начин, като се акцентира върху основните проблеми и се 
подчертават връзките в развитието на основните идеи с цел да се добие цялостна представа за 
изучаваната материя. От студентите се изисква активно внимание, диалогичност, умение да се участва 
в дискусия, аргументираност при анализа и правенето на обобщения. 
Провежда се устен изпит. Студентът говори по два въпроса от конспекта и се провежда събеседване. 
Окончателната оценка е оценката от изпита. 
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4030 Български делови език 
 
ECTS кредити: 3                              Седмичен хорариум: 2л+0пу+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на знанията: изпит                Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: 
катедра „Български език, литература и изкуство”, Факултет „Природни науки и образование” 
Лектор: проф. д-р Димитрина Игнатова Цонева, катедра „Български език, литература и изкуство” 
Анотация: 
Основната цел на обучението по Български делови език е студентите да повишават културата на своята 
писмена и устна реч в деловата сфера чрез овладяване книжовните норми на съвременния български 
език и речевия бизнес-етикет; да могат да структурират и езиково да оформят делови документи. 
Предмет на дисциплината са етикетните норми на общуване в битовата и деловата сфера, 
правилността, точността и уместността на речта, езиковите особености на различните видове текстове. 
В курса се разглеждат и някои основни въпроси на устните публични изказвания. По своя 
интердисциплинарен характер Български делови език изгражда своята система върху постиженията на 
редица езиковедски науки. Конкретните данни, възгледи, изводи, които се правят, са обединени от обща 
цел – да се разкрие процесът на речевото въздействие и неговото значение в различните сфери на 
общуване. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Съдържанието на учебната дисциплина е отразено в следните тематични направления: Езикова 
култура и общество. Проблеми на българския речев етикет. Обогатяване на речевата култура. 
Лингвистична специфика на публичната реч. Реклама. Езикови особености на видовете рекламни 
текстове. 
Технология на обучението: 
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции, посредством които студентите получават 
теоретични познания по основните теми. По-съществените езикови въпроси се илюстрират с подбрани 
примери, таблици, схеми, чрез фoлиограми или диапозитиви. Формата на контрол на знанията е чрез 
два теста за проверка на речевата култура на студентите. При оформяне на оценката се взема предвид 
и цялостното представяне на студента през семестъра. Дисциплината завършва с писмен изпит, след 
който студентите трябва да представят развития въпрос устно. 
 
 
 
 

4024 Облигационно право 
 
ECTS кредити: 11                     Седмичен хорариум: 4л+4су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. д-р Красимир Димитров, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Анастас Георгиев,  катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните проблеми на правното регулиране 
на пазарните отношения във връзка със задоволяване на потребностите на гражданскоправните 
субекти, както и въпросите, свързани с обезщетяване от вреди, причинени на гражданите и 
юридическите лица при условията на непозволено увреждане, регулиране на отношението при 
неоснователно обогатяване и водене на чужда работа без натоварване.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината се състои от обща части специална част. В първата част се разглеждат общите категории 
на облигационното право – дълг и отговорност, престация, договор, изпълнение на договорното 
задължение, проблемите, свързани с неизпълнение на дължимото. Изучават се способите за 
обезпечаване изпълнението на договора. В специалната част се изучават отделните видове договори, 
неоснователното обогатяване, гестията и непозволеното увреждане като извъндоговорни източници на 
облигационни отношения.   
Технология на обучението: 
Лекциите дават възможност студентите да се запознаят с основните нормативни актове в областта на 
договорното право, да тълкуват и анализират съответните правни норми. В семинарните упражнения те 
отработват лекционния материал чрез тестове и решаване на казуси. Те се запознават и изготвят 
документи, свързани с договорното право. Изпитът се състои в писмено разработване на два въпроса – 
по един от общата и специалната част, даване на устни разяснения и допълнения по тях, даване на 
отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване 
на степента на усвояване на учебния материал. 
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4025 Наказателно право 
 

ЕСТS кредити: 11                           Седмичен хорариум: 4л+4су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на знанията: изпит              Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Румен Петров Владимиров, катедра „Наказателноправни науки”, 
ас. Светлин Антонов, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация:  
Темите на лекциите през този етап на обучение по правната дисциплина, позволяват на теоретично 
ниво да се направят съпоставки между отделните обществени отношения, свързани с извършването на 
престъпление от даден вид; да се разграничат отделните престъпления, според техния родов и 
непосредствен обект; да се очертае начинът на посочване на санкцията в правните норми и нейното 
значение при определяне на конкретното наказание на престъпния деец, които отношения са предмет 
на регулиране от особената част на наказателното право. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината има за цел да запознае студентите с отделните видове престъпления, с оглед на 
обществените отношения, които се засягат с извършването им. Изучават се отделните норми на 
особената част на Наказателния кодекс. Знанията, придобити през предходния семестър, в който се 
изучава дисциплината, се прилагат при разглеждането на всяко едно престъпление поотделно. Посочва 
се съотношението между съставите, с цел правилното прилагане на закона и с оглед дадената от 
законодателя защита на обществените отношения. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда чрез лекции и семинари. Лекциите дават възможност да се разграничат 
престъпните посегателства върху отделните обществени отношения. По време на семинарните 
упражнения се провеждат разисквания и се работи с нормативните актове, решават се казуси, обсъждат 
се документи и се разработват образци на такива. Крайната проверка на знанията, придобити през 
двата семестъра, в които се изучава, е под формата на изпит, който се състои в писмено разработване 
на по един въпрос от общата и от особената част на наказателното право, устно излагане, даване на 
отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване 
на степента на усвояване на учебния материал. 
 
 

. МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 
 
ECTS кредити: 5                                                       Седмичен хорариум : 3л+ су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на занятията : изпит                                 Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство : катедра “Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Мария Желева              
Анотация : 

Учебната дисциплина Международни отношения е задължителна за студентите от специалност 

“Право”съгласно държавните изисквания. Общият хорариум за редовна форма на обучение е 45 часа 

лекции, които се изнасят в VІ-ти семестър.  
Съдържание на учебната дисциплина: 

Лекционният курс представлява кратко изложение на основните аспекти на теорията и 
историята на международните отношения и външната политика. В него се разглеждат теоретичните 
подходи към международните отношения, с акцент върху системния подход. Проследяват се основните 
етапи в развитието на системата на международните отношения на базата на разграничителните 
критерии, нейните особености, форми на движение и развитие, управление и самоуправление, 
структура и структурни конфигурации. В курса се отделя място на принципите, целите и средствата на 
външната политика и факторите при определянето на националните интереси. Засягат се теоретичните 
проблеми на международните конфликти, както и съвременните измерения на сигурността, 
суверенитета и правата на човека в условията на глобализация.  
Технология на обучението: 

Целта на курса е да създаде умения на студентите да се ориентират самостоятелно в 

динамиката на международните отношения и на тази основа да анализират външнополитическата 

парадигма на Република България. Той допълва знанията им по Международно публично право, 

създава необходимата нагласа за запознаване с проблемите на европейската интеграция и 

предпоставя възможността на бъдещите специалисти за работа в структурите на Европейския съюз. 
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4022 Устройство на съдебната система 
 

ECTS кредити: 3                     Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. дин Евгени Йочев, катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Анотация: 
Цел на университетския курс по дисциплината „Устройство на съдебната система” е студентите да се 
запознаят със същността, принципите и развитието на съдебната система и органите на съдебната 
власт в България.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Разпределението на учебната материя съответства на Закона за съдебната власт. Предмет, метод и 
източници на съдоустройството. Понятие за съдебна власт. Видове държавна дейност – разграничение 
между законодателство, администрация и правораздаване. Нормативна уредба на съдебната власт. 
Правораздаване и правосъдие – понятие и видове. Общо понятие за съд и признаци за 
индивидуализиране на отделния съд. Подсъдност – понятие и видове. Съдебноизпълнителна служба – 
обща характеристика. Нотариална служба – обща характеристика. Прокуратура – обща характеристика. 
Следствени служби – организация и ръководство. Висш съдебен съвет – обща характеристика и 
правомощия. Инспекторат. Функции на министъра на правосъдието.  
Технология на обучението: 
Темите на лекциите следват съдържанието  на учебната дисциплина. Проверката и оценката на 
знанията на студентите се извършва от хабилитирания преподавател на устен изпит. Отговорите се 
дават устно, при което студентът ползва писмен тезис, съставен от него в присъствието на изпитващия 
преподавател в деня на изпита. При необходимост за изясняване на дадения от студента отговор по 
изтеглената тема, преподавателят задава контролни въпроси свързани с нея. 
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4026 Търговско право – обща част 
 
ECTS кредити: 6                         Седмичен хорариум: 3лу+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: писмен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Георги Стефанов Иванов, катедра „Частноправни науки” 
гл.ас. Десислава Стойчева Десподова, катедра „Частноправни науки“ 
ас. Анна Николова 
Анотация: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на търговското и кооперативното право; на теоретично ниво да правят съпоставки и връзки 
между отделните правни фигури и институти; да открият спецификите на търговското право с цел 
придобиване на знания по основните въпроси на дисциплината. 
Съдържание на дисциплината:  
Лекционният курс по дисциплината “Търговско право” започва да се изучава от студентите в ІІІ курс през 
летния семестър и продължава през зимен семестър на ІV курс. Първоначално има за цел да запознае 
студентите с предмета, метода на правно регулиране, системата и източниците на търговското право, с 
въпросите на търговското качество, търговското предприятие,  сделките с търговско предприятие, 
търговското представителство, едноличния търговец и неговата съдебна регистрация. Темите на 
лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в областта 
на търговското право; на теоретично ниво да правят съпоставки и връзки между отделните правни 
фигури и институти; да открият спецификите на търговското право с цел придобиване на знания по 
основните въпроси на дисциплината. 
Технология на обучението:   
Учебната дисциплина се основава на знанията, които студентите са получили или получават по 
дисциплините "Обща теория на правото", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", 
"Облигационно право". Лекционните часове се провеждат успоредно със семинарните занятия. За 
последните студентите са длъжни да се явяват подготвени по предварително зададените им теми. В 
часа се провеждат разисквания, акцентира се върху основните моменти, работи се с нормативните 
актове, решават се казуси и се оценява подготовката. Изпитът се провежда под формата на писмен 
тест, обхващащ т.нар.обща част на търговското право. При поставянето на оценката се взема предвид 
подготовката и участието на студента по време на семинарните занятия. 
 

4032  Наказателно процесуално право 
 
ЕСТS кредити: 9                             Седмичен хорариум: 2л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф.д-р Иван Захариев Сълов, катедра „Наказателноправни науки” 
д-р Вили Димитров, катедра „Наказателноправни науки”, тел. 888 721 
Анотация:  
Дисциплината „Наказателно процесуално право” е основна наказателноправна дисциплина, неразривно 
свързана с дисциплината “Наказателно право”. Тя има за цел да запознае студентите с предмета и 
задачите на наказателния процес- разкриването и  доказването на извършено престъпление по 
предвидения в НПК ред, и защитата от престъпни посегателства срещу Р България и срещу правата и 
законните интереси на гражданите и юридическите лица, съобразно европейските стандарти в тези 
насоки. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината се преподава в две части- обща и особена, в два семестъра. Първата част, изучава 
същността на наказателнопроцесуалното отношение, структурата на наказателното производство, 
процесуалните функции, всеки един отделен субект и неговото място, предпоставките за придобиване 
на съответното качество, процесуалното му положение; предметът и тежестта на доказване, същността 
и видовете  доказателства и доказателствени средства, допускането, събирането, проверката и 
оценката на доказателствения материал. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда чрез лекции и семинари. Лекциите дават възможност на студентите да вземат 
отношение по дискусионни въпроси, като по този начин се стимулира самостоятелното им мислене и се 
създават необходимите предпоставки за пълноценното усвояване на учебния материал. На 
семинарните упражнения се правят разисквания по и се работи с нормативните актове, решават се 
казуси, обсъждат се документи и се разработват образци на такива. Контролът на знанията се състои в 
периодично решаване на казуси и отговор на теоретични въпроси, свързани със зададените казуси. 
Крайната проверка се заключава в решаването на писмен тест, като задължителна предпоставка за 
усвояване на знанията през втората част на обучението по учебната дисциплина, в следващия 
семестър. 
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4034 Семейно и наследствено право 

 
ЕСТS кредити: 7                         Седмичен хорариум: 4л+3су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Симеон Тасев, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. д-р Антонона Димитрова 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Семейно и наследствено право” е задължителна за студентите в Юридически 
факултет при Русенски университет “Ангел Кънчев”. Учебната дисциплина е комплексна. Тя обединява 
материята на семейното и наследственото право, които традиционно се изучават заедно, поради 
тясната връзка помежду им.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите в учебната програма следват системата на Семейния кодекс и Закона за наследството. 
Материята на семейното право е разделена на базата на трите основни юридически факта – брак, 
включваща сключването на брак, условията и пречките за брак, личните и имуществени отношения 
между съпрузите и прекратяването на брака; родство, осиновяване и техните последици. Изучава се 
също настойничеството и попечителството, което е тема с комплексен характер  - гражданскоправен, 
семейноправен и административноправен. В наследственото право след разглеждане на основните 
наследственоправни термини се изучават двата вида наследяване – по закон и по завещание; 
приемането и отказът от наследство и делбата на наследство, която също е правен институт със 
смесен характер. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите и семинарните занятия следват институтите на семейното и наследственото право. 
В началото на лекционния курс титулярят по дисциплината заедно с асистента индивидуално определят 
на всеки студент тема, която те трябва да представят в завършен вид в края на курса от семинарни 
упражнения като реферат. В края на курса на семинарни упражнения се дава и казус. Дисциплината 
завършва с провеждане на  писмен и устен изпит. Студентите следва да разработят по два въпроса  - 
един от семейното и един от наследственото право. За да се провери нивото на владеене на материята 
се задават и допълнителни въпроси от конспекта, а също така се проверяват и познанията по 
отношение на нормативните актове в областта на семейното и наследственото право. 
 
 
 

4035  Данъчно право 
 
ECTS кредити: 6                     Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори:  проф. д-р Сашо Пенов, катедра „Публичноправни науки” 
ас. Ваня Величкова Пантелеева, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Актуалността на данъците е вън от съмнение. Предмет на анализ и критичен преглед са данъчните 
закони - ДОПК, ЗДДС, ЗА, ЗОДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др. Членството на България в ЕС поставя редица  
сложни проблеми на сближаването на данъчното ни законодателство с данъчното законодателство на 
ЕС. Интернационализирането на икономическите отношения поставя на преден план актуалните 
проблеми на двойното данъчно облагане. Без решаването на тези проблеми е невъзможно 
интегрирането на нашата страна в международните пазарни отношения. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Понятие за данък и законоустановеност на данъците, видове данъци, двойно данъчно облагане, 
производство по издаване на данъчните актове, субектен състав на данъчното производство, 
съотношение между данъчното и административното производство, административен контрол за 
законност на данъчните актове, съдебен контрол, погасяване на финансовите задължения, финансово-
изпълнително производство. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на данъчното право. По време на семинарни упражнения се провеждат разисквания и се 
работи с нормативните актове, решават се казуси. Студентите се запознават, работят със и изготвят 
документи, изисквани от данъчното законодателство. Изпитът се състои в писмено разработване на 
един въпрос, даване на устни разяснения и допълнения по него, даване на отговори на въпроси, 
застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента на 
усвояване на учебния материал, както и в решаването на казус или в практическа работа със 
съответната нормативна база при изготвяне на данъчни ревизионни актове. 
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4041  Криминалистика 

 
ЕСТS кредити: 5                        Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит           Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Людмил Георгиев, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Криминалистиката е учебна дисциплина в две части - обща и особена, която дава знания за 
разкриването и разследването на престъпленията и за тяхното предотвратяване с криминалистични 
методи и средства, а именно относно откриване на следите и другите веществени доказателства; за 
криминалистичните съдебни експертизи, с които се изследват; за подготовка и извършване на 
отделните следствени действия, с помощта на които се събират съдебните доказателства по делото; за 
организацията на предварителното и съдебното следствие, а също и за методиката на разследване на 
отделните видове престъпления и тяхното предотвратяване. Тези знания намират приложение във 
всички области на правораздавателната дейност. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Обща характеристика и принципи на криминалистиката. Криминалистични методи и средства за 
откриване на съдебни доказателства – съдебна балистика, следи от ръце, следи от оръдия за взлом, 
микроследи. Понятие и обща характеристика на криминалистичните експертизи. Следствен 
експеримент. Неотложни следствени действия. 
Технология на обучението: 
Обучението по Криминалистика се провежда чрез лекции. Темите на лекциите следват съдържанието  
на учебната дисциплина. Те дават възможност на студентите да вземат отношение по дискусионни и 
други въпроси, като по този начин се стимулира самостоятелното им мислене и се създават 
необходимите предпоставки за пълноценното усвояване на учебния материал. Правят се разисквания, 
решават се отделни казуси. Изпитът се състои в писменото разработване на два въпроса, даване на 
устни разяснения по тях, както и отговори на допълнителни въпроси от лекционния курс. 
 

 
 

4048 Наказателно изпълнително право 
 
ECTS кредити: 3                     Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: устен  
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Петя Шопова, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплината “Наказателно изпълнително право” се въвежда за първи път в Юридическия 
факултет на Русенския университет. Обучението по тази дисциплина ще оформи цикъла от 
наказателно- правни дисциплини. Пълноценното изучаването на въпросите на наказанието може да се 
осъществи само след задълбочено усвояване и на изпълнението му. Тя е изключително актуална и 
поради факта, че системата на наказанията се модернизира.и от 2005г. в страната започна прилагането 
на наказанието “пробация”. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината обхваща четири части: основни положения на изпълнението на наказанията, изпълнение 
на наказанието „лишаване от свобода”, пробация, изпълнение на други наказания. Първа част: история 
и законодателна уредба на изпълнението на наказанията. Втора част: история и законодателна уредба 
на лишаването от свобода, изтърпяване на наказанието „доживотен затвор”, изтърпяване на 
наказанието „лишаване от свобода”, процедурни въпроси на лишаването от свобода, работа с 
осъдените лица. Трета част: история и законодателна уредба на пробацията, лица с мярка „пробация”, 
процесуални въпроси на пробацията, структура на пробационната мрежа, пробационни служители, 
пробационни съвети, работа с осъдените лица, изпълнение на пробационните мерки. Четвърта част: 
изпълнение на наказанието „глоба”, изпълнение на наказанието „конфискация на имуществото”, 
изпълнение на наказанията „лишаване от права” и „обществено порицание”. 
Технология на обучението: 
Технологията на обучението е свързана с изнасянето на лекции, провеждането на семинарни 
занимания и упражнения. Предвижда се посещение на правозащитни институции, дейността на които е 
свързана с разглежданата материя- съд, прокуратура, пробационни служби, места за лишаване от 
свобода На студентите ще се възлага и осъществяването на индивидуална работа – проучване на 
нормативна база, проучване на опита на отделни органи по изпълнението, разработване на лични 
позиции. Оценяването е въз основа на устен изпит с два въпроса и възможност за свободно 
събеседване по материята. 
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4031  Търговско право – специална част 
 
ЕCTS кредити: 8                         Седмичен хорариум: 4л+2су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на знанията: изпит            Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Георги Стефанов Иванов, катедра „Частноправни науки” 
ас. Анна Николова 
Анотация: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на търговското и кооперативното право; на теоретично ниво да правят съпоставки и връзки 
между отделните правни фигури и институти; да открият спецификите на търговското право с цел 
придобиване на знания по основните въпроси на дисциплината. 
Съдържание на дисциплината:    
Лекциите за студентите от ІV курс обхващат материята свързана с разглеждането на общите положения 
относно търговските дружества и кооперациите, тяхното преобразуване и прекратяване с ликвидация, 
търговските сделки, несъстоятелността. Темите на лекциите дават възможност на студентите да се 
запознаят с основните нормативни актове в областта на търговското право; на теоретично ниво да 
правят съпоставки и връзки между отделните правни фигури и институти. 
Технология на обучението:    
Лекционните часове се провеждат успоредно със семинарните занятия. За последните студентите са 
длъжни да се явяват подготвени по предварително зададените им теми. В часа се провеждат 
разисквания, работи се с нормативните актове, решават се казуси и се оценява подготовката. Изпитът 
се състои в писмено разработване на три въпроса, даване на устни разяснения и допълнения по тях, 
даване на отговори по въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващите и 
оценяване степента на усвояване на учебния материал. При поставянето на оценката се взема предвид 
и подготовката и участието на студента по време на семинарните занятия.  
 
 
 
 

4039   Наказателно процесуално право 
 
ЕСТS кредити: 9                        Седмичен хорариум: 3л+3су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на знанията: изпит           Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Иван Захариев Сълов, катедра „П Наказателноправни науки” 
д-р Вили Димитров, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация:  
Дисциплината “Наказателно процесуално право” е основна наказателноправна дисциплина, неразривно 
свързана с наказателното право. Темите запознават студентите с основните нормативни актове в 
областта на наказателно процесуалното право- приети от българския законодател или международни 
актове, станали по установения ред част от вътрешното право на страната ни. На теоретично ниво се 
правят съпоставки между отделните обществени отношения, възникващи по повод на реализиране на 
наказателната отговорност при извършването на престъпление.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплината се преподава в две части – обща и особена. Втората част, има за цел да запознае студентите 
с организацията и задачите на отделните процесуални фази и стадии; с разглеждането на делата от трите 
съдебни инстанции и другите обществени отношения, които са свързани с реализиране на отговорността 
при извършване на общественоопасни прояви. Студентите се запознават с европейските стандарти, чрез 
изучаването на съответните конвенции и практиката на съда в Страсбург.  
Технология на обучението: 
Обучението се провежда чрез лекции и семинари. Лекциите запознават студентите с основни нормативни актове в 
областта на изучаваната дисциплина; тълкуват се и се анализират правните норми. Лекциите се провеждат на 
теоретично, но разбираемо за студентите равнище. На семинарите се провеждат разисквания, решават се казуси, 
обсъждат се документи и се разработват образци на такива. Дискутира се практиката на ВКС и на съда в Страсбург. 
Контролът на знанията се състои в периодично писмено решаване на казуси и отговор на теоретични въпроси. 
Крайната проверка на знанията е изпитът, който се състои в писмено разработване на по един въпрос от общата и 
от особената част на наказателно процесуалното право, устно излагане, разяснения и допълнения по тях, даване 
на отговори на допълнителни въпроси и решаване на казус. 
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4038  МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ПРАВО 

ECTS кредити : 3                                                               Седмичен хорариум : 2л+0су+0лу+р 
Форма на проверка на занятията : изпит                                   Вид на изпита : устен и писмен 
Методическо ръководство : катедра “Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: 
               Доц. д-р Венцислава Желязкова, катедра “Частноправни науки” 
Анотация : 

Дисциплината “Международно търговско право” има за цел да запознае студентите с правната 
природа на този нормен комплекс,  предмета, правни източници, връзки с други клонове на правото, 
системата и нейните основни принципи.  
Съдържание на учебната дисциплина : 

Преподаваната материя е разделена на две части – международно икономическо право и 
международно частно търговско право. Към първата част спадат проблемите, уреждащи свързани с 
източниците на международното търговско право, както и ролята на държавите за регулиране и контрол 
върху свободата на търговията и конкуренцията. Разглеждат се структурата и ролята на Световната 
търговска организация, Международния валутен фонд и други международни организации, които имат 
роля в регулиране на международните икономически отношения.Във втората част се разглеждат 
специфичните международночастноправни търговски договори, които намират широко приложение в 
международната търговия: договорите за франчайз, дистрибуция, международна покупко-продажба, 
факторинг, договори за финансови услуги, международен превоз на товари. Обучението по 
дисциплината има и определена практическа насоченост, като се изучава технологията на сключване 
на международните търговски договори. Разглежда се уредбата за разрешаване на международни 
търговски спорове.. 

Технология на обучението : 
По време на лекциите студентите получават основни познания във връзка с източниците и 

системата на  международното търговско право, основни принципи, връзки с други правни клонове. 
Разглеждат се основните субекти на международните търговски правоотношения, както в 
публичноправен, така и в частноправен аспект. Целта е студентите да получат познания относно 
отделни видове международни търговски договори, приложимото право към договорните задължения, 
както и способите за уреждане на международните търговски спорове. От студентите се изисква добре 
да са усвоили материалното гражданско право и всички негови клонове, за да могат да разберат и 
свободно да боравят особеностите на международните търговски правоотношения. 
 
 

4036  Криминология и противодействие на корупцията 
 

ECTS кредити: 7                      Седмичен хорариум: 4л+1су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на знанията: изпит         Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет  
Лектор: доц. д-р Петя Шопова, катедра „Наказателноправни науки” 
ас. Светлин Антонов 
Анотация:  
Учебната дисциплина има за цел да даде на студентите онзи обем от научни знания и практически 
умения, които са необходими на всеки юрист за формиране на неговата обща юридическа култура и 
професионален възглед по проблемите на престъпността. Тя е съобразена с традицията на 
българската криминологична школа и натрупания опит в преподаването на тази научна дисциплина, 
както и с развитието на криминологията като наука и социална практика в страните-членки на 
Европейския съюз, САЩ и страните-членки на ООН. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Първа част „Теоретични основи на криминологията”: престъпността като социално явление, състояние, 
структура и динамика на престъпността; причини за престъпността; личността на престъпника; 
механизъм на индивидуалното престъпно поведение; превенция и контрол на престъпността; 
прогнозиране на престъпността; Организация и осъществяване на криминологически изследвания; 
видове престъпност – насилствена, користна, организирана и др. Втора част „Приложна криминология”: 
тенденции на престъпността в България на базата на криминологически изследвания и краткосрочни 
прогнози; тенденции на престъпността и отклоняващото се поведение на малолетни и непълнолетни, 
законодателство по тези въпроси; алтернативни мерки на лишаването от свобода; тенденции, свързани 
с виктимизирането на населението в страната на базата на криминологически изследвания; актуални 
въпроси на превенцията и контрола на престъпността на базата на приети Национални програми за 
противодействие на престъпността. 
Технология на обучението: 
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Предвижда се част от заниманията по приложна криминология да бъдат провеждани чрез срещи с 
представители на правозащитната система, дискусии, запознаване с пилотни проекти в областта на 
превенцията и контрола на престъпността, включване на студентите в провеждащи се изследвания и 
дейност на организации от неправителствения сектор. 
Съчетаването на теоретичното и практическото обучение на студентите- четвъртокурсници ще даде 
възможност за разширяване на възгледа им за противодействие на престъпността и предварителна 
специализация и конкурентноспособност, необходима на юристите в бъдещата им дейност. 
 
 
 

4043 Правен режим на държавната служба 
 
ЕСТS кредити: 3                          Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит             Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки", Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Димитър Костов, катедра „Публичноправни науки" 
Анотация: 
Правния режим на държавната служба като подотрасъл на административното право дава знания на 
студентите относно организацията и принципите на осъществяването на държавната и развитието на 
служебното правоотношение между тях и държавата. Разглежда се статутът на държавните служители, 
включващ правата и задълженията им, както и отговорностите, които могат да носят. Нормите на 
чиновническото право уреждат и контрола от страна на държавата за спазването на статута на 
държавните служители и осъществяването на тяхната дейност. 
Съдържание на учебната дисциплина 
Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с историята, предмета и източниците на 
чиновническото право; понятието за държавна служба; принципите на организация на 
администрацията; понятието и видовете държавни служители; понятие за служебна кариера; статута на 
държавния служител; дисциплинарна и другите видове юридическа отговорност; правна защита срещу 
незаконно прекратяване на служебното правоотношение и контрол за спазване статута на държавния 
служител. 
Технология на обучението 
Темите на лекциите дават възможност на студентите  да се запознаят със съществуващата нормативна 
уредба в областта на чиновническото право, като подотрасъл на административното право. Изпитът се 
състои в писмено разработване на два въпроса и даване на устни разяснения по тях. При формирането 
на оценката определящо значение има участието на студента по време на лекционния курс на 
обучение. 
 



Юридически факултет 

 48 

4046 Трудово право 
 
ECTS кредити: 4                         Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на занятията: текущ контрол Вид на изпита: писмен и устен  
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Емил Мингов, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Светлана Мартева, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да предаде на студентите необходимите знания върху основните 
принципи, понятия и институти на трудовото право. Значението на трудовото право се определя от 
мястото, което заема наемният труд в съвременното общество и  жизнената важност на отношенията, 
които произтичат от участието в труда по трудово правоотношение. Прилагането на трудовото право 
има важно място в дейността на специалистите с юридическо образование - съдии, прокурори, 
следователи, адвокати, юрисконсулти, синдикални ръководители, служители в държавните органи по 
труда и т.н.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
В дисциплината се изучават въпросите на общата и специалната част на трудовото право. Предмет, 
метод, функции и системи на трудовото право, източници на трудовото право, основни принципи на 
трудовото право, понятие и обща правна характеристика на индивидуалното трудово правоотношение, 
понятие и правна характеристика на трудовия договор, сключване на трудовия договор, форма на 
трудовия договор, недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово 
правоотношение, изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки, отпуски, трудово 
възнаграждение.  
Технология на обучението : 
На лекциите се изясняват понятията, категориите и институтите на общата част и специалната част на 
трудовото право. Темите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни 
актове в областта на Трудовото право, да тълкуват и анализират съответните правни норми. Особено 
важно значение за доброто усвояване на трудовоправната материя имат семинарните занятия със 
студентите. По време на тези упражнения, се провеждат разисквания и се работи с нормативните 
актове, решават се казуси, обсъждат се документи и се разработват образци на такива, по изучаваната 
материя. По време на обучението студентите се запознават с особеностите, възникващи при 
прилагането на  международните актове, по които Република България е страна. 
 
 

4033 ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО  

 
ECTS кредити: 4                      Седмичен хорариум: 4л.+ 2су + кз  

                     Вид на изпита: писмен и устен Форма на проверка на занятията: изпит 
Методическо ръководство: катедра “ Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор:  гл ас. д - р Таня Градинарова, катедра “ Частноправни науки “, 

ас. Боряна Милкова, катедра “ Частноправни науки “ 
 
Анотация:    
Дисциплината „Гражданско процесуално право” има за цел да запознае студентите с нормативно 

уредените в Гражданския процесуален кодекс видове граждански производства.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Преобладаващ е делът на съдебния исков процес. Типичното и нормалното развитие на процеса 

се разглежда отделно от отклоненията в него, свързани със страните, иска, развитието и 
приключването на исковия процес. Учението за съдебното решение и неговите правни последици се 
свързва в логична последователност със защитата срещу порочния исков процес, осъществявана от 
самия решаващ съд, от по - горестоящ съд при обжалване или от Върховния касационен съд при 
касационното производство или извънредния способ на отмяна на влезли в сила решения. С особените 
искови производства приключва делът на съдебния исков процес, следван систематически от 
обособените дялове на обезпечителния, изпълнителния процес, охранителните производства, 
арбитражния и международен граждански процес.  

Технология на обучението: 
Начин на провеждане на занятията: Лекциите по учебната дисциплина „Гражданско процесуално 

право” имат за цел да запознаят студентите с нормативно уредените в Гражданския процесуален кодекс 
видове граждански производства. Темите на лекциите следват съдържанието на учебната дисциплина. 
При изнасянето им се съчетава теоретичното изложение на процесуалната материя с коментар на 
съдебната практика на Върховния касационен съд, предимно на Общото събрание на гражданската  
и/или търговската колегия. Преобладаващ е делът на съдебния исков процес. Типичното и нормалното 
развитие на процеса се разглежда отделно от отклоненията в него, свързани със страните, иска, 
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развитието и приключването на исковия процес. Учението за съдебното решение и неговите правни 
последици се свързва в логична последователност със защитата срещу порочния исков процес, 
осъществявана от самия решаващ съд, от по-горестоящ съд при обжалване или от Върховния 
касационен съд при касационното производство и извънредния способ на отмяна на влезли в сила 
решения. Формата на лекциите е свободна, студентите имат право да задават конкретни въпроси за 
изясняване на материята.  

По време на семинарните занятия се работи основно с нормативните актове в областта на 
гражданския процес и практиката на ВКС. Решават се казуси по предварително определени теми, дават 
се допълнителни разяснения по отношение на разглежданата по време на лекциите материя. 
Студентите изготвят и оформят необходимите документи, свързани със защита на частни права: искова 
молба, резолюции за оставяне без движение, резолюции за насрочване на делото, определение от 
първо по делото заседание, определение за приемане на доказателства, решение, въззивна и 
касационна жалба. В съдебната зала последователно се разиграват при предварително определени за 
студентите процесуални качества съдебните заседания, свързани с разглеждане на делото.  

Форми на текущ контрол 
По време на семинарните упражнения студентите трябва да разработят и представят решение на 

предварително зададени от преподавателя казуси, свързани с преподадената през семестъра материя. 
Правят се дискусии по материята от останалите студенти. По изготвяните от студентите процесуални 
документи се извършва съвместно обсъждане, което цели да даде възможност за защита на 
различните позиции на студентите. Водещият семинарните занятия оценява решението на казуса от 
студентите и подготвените от тях процесуално документи. В края на семестъра по преподадената 
материя се извършва тест, който също се оценява.  

През семестъра студентите получават минимум три текущи оценки. Получените от тях текущи 
оценки се сумират, която средна оценка заедно с оценката от самия изпит дава крайната оценка по 
дисциплината. 

Формиране на окончателната оценка по дисциплината. 
Дисциплината завършва с провеждане на писмен и/или устен изпит. Студентите следва да 

разработят по три въпроса - един от общата част на исковия граждански процес, един от усложненията 
на исковия граждански процес и един от останалите производства от системата на гражданския процес. 
За да се провери нивото на владеене на материята, се задават и допълнителни въпроси от конспекта. 
При формиране на крайната оценка по дисциплината се взема под внимание и текущата оценка по 
време на семинарните занятия.  
 

4200 Търговска несъстоятелност 
 
ECTS кредити: 6                     Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет  
Лектори: проф. д-р Георги Стефанов Иванов, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Иво Гъчков, катедра „Частноправни науки” 
Анотация:  
Учебната дисциплина „Търговска несъстоятелност” има за цел да запознае студентите със специален 
проблем на търговското право. За участие в този избираем курс студентите трябва успешно да са 
положили дисциплината „Търговско право”. Несъстоятелността е не само въпрос на търговскоправни 
отношения, но засяга също и много социални аспекти – трудови, осигурителни, пенсионни и др. 
Дисциплината има своята традиция в българската правна теория с трудовете на проф. Венелин Ганев и 
проф. Любен Диков от 20-те и 30-те години на ХХ в. Поради своята практическа насоченост, тя би 
предизвикала засилен интерес от студентите от специалност „Право”. 
Съдържание на дисциплината: 
Развитие на правната уредба на търговската несъстоятелност в България; предмет, система и 
принципи; субекти и участници; кредитори и длъжници; процедури; отговорност; оздравяване; 
ликвидация; въздействие върху други области на обществения живот; защита на работниците в случай 
на обявяване на несъстоятелност. 
Технология на обучението:  
Темите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в областта на 
правната уредба на търговската несъстоятелност, да правят съпоставки и връзки между отделните 
правни фигури и институти; да придобият знания по основните въпроси и допълнителни аспекти на 
несъстоятелността. Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос, даване на устни 
разяснения и допълнения по него; даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, 
зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента на усвояване на учебния материал. 
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4055 Нотариално право 

 
ECTS кредити: 3                        Седмичен хорариум: 22л+1су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на занятията: изпит           Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Красимир Димитров, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Нотариално право” има за задача да даде на студентите от Юридически 
факултет необходимите знания върху основните понятия и институти на нотариалното право. Предмет 
на изучаване е действащото нотариално право на Република България. Системата на нотариалното 
право обхваща на първо място устройственото (организационно) нотариално право,уреждащо правното 
положение и компетентността на нотариуса, съответно на лицата, които по силата на закона 
изпълняват нотариални функции без да притежават качеството нотариус, както и статута на 
Нотариалната камара и организацията на нотариалната дейност.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с предмета, метода, системата и източниците 
на нотариалното право. Понятие за нотариус – права и задължения. Придобиване, загубване и 
възстановяване на правоспособност. Помощник-нотариус. Съдия по вписванията. Нотариална камара – 
понятие, структура, имущество. Отговорност на нотариуса. Нотариални такси. Нотариални 
удостоверения. Нотариални актове – видове. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен 
документ. Нотариално завещание. Нищожни нотариални удостоверения. Поправка и обезсилване на 
нотариално удостоверение. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите  да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на нотариалното право, да придобият знания по тази дисциплина.Изпитът се състои в писмено 
разработване на два въпроса, даване на устни разяснения и допълнения по тях, даване на отговори на 
въпроси застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента на 
усвояване на учебния материал.  
 
 
 

4049 Банково право  
 
ECTS кредити: 3                                                                 Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит                        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Иван Русчев Русчев, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Банково право” има за цел да запознае студентите с предмета, функциите, 
метода и подхода на дисциплината и нейното място в правната система на България, източниците на 
банковото право, неговите източници, субектите на банковото право, правният им статут, тяхното 
учредяване, управление и прекратяване, основните видове банкови сделки – договор за банкова 
сметка, договор за банков влог и банков кредит, договор за банкова гаранция договор за доверително 
управление на чужди финансови средства и др.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Обща характеристика на банковото право. Източници. Субекти на банковото право. Правен режим на 
БНБ. Търговски банки – понятие и видове. Учредяване и лицензиране на търговската банка. Капитал на 
търговската банка. Небанкови финансови институции. Банкови сделки. Лихви. Банкови кредити. Банкови 
сметки. Банкови гаранции. Видове банкови разплащания. Несъстoятелност нa търговската банка. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативните актове 
в областта на банковото право, да тълкуват и анализират съответните правни норми. Тъй като не се 
предвидени семинарни упражнения, по време на лекциите се провеждат разисквания и се работи с 
нормативните актове, решават се казуси. По време на обучението студентите се запознават с 
практическата работа с банкови документи, както и с политиката, която банките провеждат при 
осъществяване на своята дейност. Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос, даване 
на устни разяснения и допълнения по него, даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния 
курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента на усвояване на учебния материал, 
както и в решаването на казус или в практическа работа със съответната банкова документация. 
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4052 Трудово право 

 
ECTS кредити: 6                     Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кр 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Емил Мингов, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Светлана Мартева, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да предаде на студентите необходимите знания върху основните 
принципи, понятия и институти на трудовото право. Предмет на изучаването е действащото трудово 
право на Република България. Значението на трудовото право са определя от мястото, което заема 
наемният труд в съвременното общество и  жизнената важност на отношенията, които произтичат от 
участието в труда по трудово правоотношение. Прилагането на трудовото право има важно място в 
дейността на специалистите с юридическо образование - съдии, прокурори, следователи, адвокати, 
юрисконсулти, синдикални ръководители, служители в държавните органи по труда и т.н. Поради това 
учебната дисциплина "Трудово право" е твърде важна в подготовката на студентите от Юридическия 
факултет. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
В дисциплината се изучават въпросите на общата и специалната част на трудовото право. Предмет, 
метод, функции и системи на трудовото право, източници на трудовото право, основни принципи на 
трудовото право, понятие и обща правна характеристика на индивидуалното трудово правоотношение, 
понятие и правна характеристика на трудовия договор, сключване на трудовия договор, форма на 
трудовия договор, недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово 
правоотношение, изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки, отпуски, трудово 
възнаграждение.  
Технология на обучението : 
На лекциите се изясняват понятията, категориите и институтите на общата част и специалната част на 
трудовото право. Темите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни 
актове в областта на Трудовото право, да тълкуват и анализират съответните правни норми. Особено 
важно значение за доброто усвояване на трудовоправната материя имат семинарните занятия със 
студентите. По време на тези упражнения, се провеждат разисквания и се работи с нормативните 
актове, решават се казуси, обсъждат се документи и се разработват образци на такива, по изучаваната 
материя. По време на обучението студентите се запознават с особеностите, възникващи при 
прилагането на  международните актове, по които Република България е страна.  
 
 

4040 ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО - Х семестър 

 
ECTS кредити: 10                      Седмичен хорариум: 4л.+ 4су + кр  

                     Вид на изпита: писмен и устен Форма на проверка на занятията: изпит 
Методическо ръководство: катедра “Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори:  д-р Таня Градинарова, катедра “Частноправни науки”, 
     ст.ас. Боряна Милкова, катедра “Частноправни науки” 

 
Анотация:    
Дисциплината „Гражданско процесуално право” има за цел да запознае студентите с нормативно 

уредените в Гражданския процесуален кодекс видове граждански производства.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Преобладаващ е делът на съдебния исков процес. Типичното и нормалното развитие на процеса 

се разглежда отделно от отклоненията в него, свързани със страните, иска, развитието и 
приключването на исковия процес. Учението за съдебното решение и неговите правни последици се 
свързва в логична последователност със защитата срещу порочния исков процес, осъществявана от 
самия решаващ съд, от по-горестоящ съд при обжалване или от Върховния касационен съд при 
извънредния способ на отмяна на влезли в сила решения. С особените искови производства приключва 
делът на съдебния исков процес, следван систематически от обособените дялове на обезпечителния, 
изпълнителния процес, охранителните производства, арбитражния и международен граждански процес.  

Технология на обучението: 
Начин на провеждане на занятията: Лекциите по учебната дисциплина „Гражданско процесуално 

право” имат за цел да запознаят студентите с нормативно уредените в Гражданския процесуален кодекс 
видове граждански производства. Темите на лекциите следват съдържанието на учебната дисциплина. 
При изнасянето им се съчетава теоретичното изложение на процесуалната материя с коментар на 
съдебната практика на Върховния касационен съд, предимно на Общото събрание на гражданската 
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колегия. Преобладаващ е делът на съдебния исков процес. Типичното и нормалното развитие на 
процеса се разглежда отделно от отклоненията в него, свързани със страните, иска, развитието и 
приключването на исковия процес. Учението за съдебното решение и неговите правни последици се 
свързва в логична последователност със защитата срещу порочния исков процес, осъществявана от 
самия решаващ съд, от по-горестоящ съд при обжалване или от Върховния касационен съд при 
извънредния способ на отмяна на влезли в сила решения. Формата на лекциите е свободна, студентите 
имат право да задават конкретни въпроси за изясняване на материята.  

По време на семинарните занятия се работи основно с нормативните актове в областта на 
гражданския процес и практиката на ВКС. Решават се казуси по предварително определени теми, дават 
се допълнителни разяснения по отношение на разглежданата по време на лекциите материя. 
Студентите изготвят и оформят необходимите документи, свързани със защита на частни права: искова 
молба, резолюции за оставяне без движение, резолюции за насрочване на делото, определение от 
първо по делото заседание, определение за приемане на доказателства, решение, въззивна и 
касационна жалба. В съдебната зала последователно се разиграват при предварително определени за 
студентите процесуални качества съдебните заседания, свързани с разглеждане на делото.  

Форми на текущ контрол 
По време на семинарните упражнения студентите трябва да разработят и представят решение на 

предварително зададени от преподавателя казуси, свързани с преподадената през семестъра материя. 
Правят се дискусии по материята от останалите студенти. По изготвяните от студентите процесуални 
документи се извършва съвместно обсъждане, което цели да даде възможност за защита на 
различните позиции на студентите. Водещият семинарните занятия оценява решението на казуса от 
студентите и подготвените от тях процесуално документи. В края на семестъра по преподадената 
материя се извършва тест, който също се оценява.  

През семестъра студентите получават минимум три текущи оценки. Получените от тях текущи 
оценки се сумират, която средна оценка заедно с оценката от самия изпит дава крайната оценка по 
дисциплината. 

Формиране на окончателната оценка по дисциплината. 
Дисциплината завършва с провеждане на устен изпит. Студентите следва да разработят по три 

въпроса- един от общата част на исковия граждански процес, един от усложненията на исковия 
граждански процес и един от останалите производства от системата на гражданския процес. За да се 
провери нивото на владеене на материята, се задават и допълнителни въпроси от конспекта. При 
формиране на крайната оценка по дисциплината се взема под внимание и текущата оценка по време на 
семинарните занятия.  
 
 

4053 Осигурително право 
 
ECTS кредити: 5                     Седмичен хорариум: 3л+2су+0лу+0пу+кз 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Емил Мингов, катедра „Частноправни науки” 
ас. Мария Радева, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да подготви студентите от специалността „Право” в сферата на 
осигурителното право. Лекционният курс е съобразен с положителния опит, придобит през последните 
години в системата на висшите училища, както и действащото осигурително законодателство и 
практиката по неговото прилагане. 
Съдържанието на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина обхваща обща и специална част. Разглеждат се: предмета и метода, принципите и 
източниците на осигурителното право; същността и видовете осигурителни правоотношения; осигурените 
социални рискове; паричните обезщетения и помощи; видовете пенсии; допълнителното доброволно пенсионно 
осигуряване; осигуряването срещу безработица; доброволното здравно осигуряване и др. 
Технология на обучението: 
Лекционният курс запознава студентите с действащото осигурително законодателство, с международните 
(многостранни и двустранни) договори в областта на осигурителните отношения. Студентите се запознават както 
със съвременната теория на осигурителното право, така и със съдебната практика и практиката на Националния 
осигурителен институт, Националната служба по заетостта, Националната здравноосигурителна каса и 
пенсионноосигурителните дружества. Лекционният курс се провежда паралелно със семинарните занятия, които се 
провеждат по предварително зададени теми, комбинирани с решаването на практически казуси. Изпитът се състои 
в писмено разработване на два въпроса, даване на устни разяснения и допълвания по тях, както и задаване на 
въпроси, застъпени в лекционния курс, по преценка на изпитващия. Оценката отразява степента на усвояване на 
учебния материал, като се взема под внимание участието на студента в семинарните занятия. 
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4054 Право на Европейския съюз 
 
ECTS кредити: 3                     Седмичен хорариум: 4л+0су+0лу+0пу+р 
Форма на проверка на занятията: изпит        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: проф. д-р Благой Никитов Видин, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Учебната програма цели усвояването на определен обем знания, умения за самостоятелен анализ и 
терминология относно автономния правопорядък в ЕО/ЕС, който няма аналог и е в непрекъснато 
развитие. Тя е съобразена с учебните програми по общия курс на правото на ЕО/ЕС на 24 европейски 
университета в резултат на сравнително изследване в рамките на програмата ФАР. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Програмата включва тематични модули относно генезиса на правото на ЕО/ЕС, неговото съдържание и 
развитие, спецификата в предмета и метода на регулиране, на неговите субекти и на неговия 
нормотворчески процес, на източниците му и принципите на приложение на нормите, особеностите на 
институционалното изграждане на ЕО/ЕС, съдебната система и съдебната защита в обединението. 
Особено място е отделено на правните аспекти на отношенията България-ЕО/ЕС, на преговорния 
процес и на хармонизирането на българското законодателство с правото на ЕО/ЕС. 
Технология на обучението: 
Лекционният материал е подбран по начин, който улеснява студентите при придобиването на познания 
по тази дисциплина. Те имат възможност да се запознаят с етапите на развитие на Правото на 
Европейския съюз, с основното и вторично законодателство на тази по своята замисъл и същност 
организация. В течение на лекционните часове се отделя внимание на някои характерни особености на 
правоприлагането, определящи спецификата на Правото на Европейския съюз. Изпитът се състои в 
писмено разработване на два въпроса, като конспекта е разделен на две части – обща и особена. 
Студентите дават устни разяснения и допълнения по тях, както и отговори на въпроси, застъпени в 
лекционния курс, зададени по преценка на изпитващия и оценяване на степента на усвояване на 
учебния материал. 
 
 

ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

ECTS кредити: 3                      Седмичен хорариум: 2л.+ 0су  
                     Вид на изпита: писмен и/или устен Форма на проверка на занятията: изпит 

Методическо ръководство: катедра “Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори:  д-р Таня Градинарова, катедра “Частноправни науки”, 
      

Анотация:    
Дисциплината „Гражданско изпълнително производство” има за цел да запознае студентите с 

нормативно уредените в Гражданския процесуален кодекс производства за изпълнение на частни  
притезания.  

 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Преобладаваща част от учебната дисциплина е посветена на изпълнителните способи, 

производствата, по които се развива изпълнението на граждански парични и непарични притезания. В 
рамките на дисциплината се разглеждат проблемите и на заповедното производство и възможностите 
за неговото усложнено развитие. Учението за развитието на изпълнителния процес е последвано от 
материята за защитата срещу незаконно принудително изпълнение.  

 
 
Технология на обучението: 
Начин на провеждане на занятията: Лекциите по учебната дисциплина „Гражданско изпълнително 

производство” имат за цел да запознаят студентите с нормативно уредените в Гражданския 
процесуален кодекс производства за изпълнение на частни  притезания.  

Темите на лекциите следват съдържанието на учебната дисциплина. При изнасянето им се 
съчетава теоретичното изложение на процесуалната материя с коментар на съдебната практика по 
приложението на процесуалните разпоредби. Преобладаваща част от учебната дисциплина е 
посветена на изпълнителните способи, производствата, по които се развива изпълнението на 
граждански парични и непарични притезания. В материята се разглеждат проблемите и на заповедното 
производство и възможностите за неговото усложнено развитие. Учението за развитието на 
изпълнителния процес е последвано от материята за защитата срещу незаконно принудително 
изпълнение. Формата на лекциите е свободна, студентите имат право да задават конкретни въпроси за 
изясняване на материята.  
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По време на лекциите се дава възможност на студентите да разработват необходимите 
документи за образуване и развитие на изпълнителния процес – молба за образуване на изпълнително 
дело, жалба срещу действия на съдебен изпълнител, отговор на жалба срещу действия на съдебен 
изпълнител, постановления на съдебен изпълнител.  

 
Формиране на окончателната оценка по дисциплината. 

Дисциплината завършва с провеждане на писмен и/или устен изпит. Писменият изпит се провежда 
под формата на тест. По време на устния изпит студентите следва да разработят по един въпрос от 
конспекта по учебната дисциплина. За да се провери нивото на владеене на материята, се задават и 
допълнителни въпроси.   

 
 

 
4050 Съдебни експертизи 

 
ECTS кредити: 3                                                                 Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит                        Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: доц. д-р Людмил Георгиев, катедра „Наказателноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Съдебни експертизи” дава знания относно законовата и подзаконовата 
нормативна уредба на съдебната експертиза  в наказателното,  гражданското и  административното 
производство. Предвид широкото навлизане на съдебната експертиза в правораздавателната дейност, 
изучаваната материя е необходима част от професионалната подготовка на бъдещите следователи, 
прокурори, съдии, адвокати и юрисконсулти. Намира се в тясна връзка с изучаваните въпроси по 
наказателнопроцесуално и гражданскопроцесуално право, криминалистика и други дисциплини с 
наказателноправна насоченост. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина „Съдебни експертизи” дава знания относно законовата и подзаконовата 
нормативна уредба на съдебната експертиза  в наказателното,  гражданското  и  административното 
производство; общотеоретичните въпроси на съдебната експертиза; назначаването, подготовката и 
извършването на съдебната експертиза; проверката и оценката на експертното заключение; правата и 
задълженията на експерта, правните основания за отвод и за замяна на един експерт с друг; практико-
приложните въпроси, отнасящи се до отделните видове съдебни експертизи; правната характеристика и 
правният режим на назначаване и на подготовка и оценка на криминалистичните, 
съдебномедицинските, химичните и физико-химичните, съдебно-техническите, съдебно-биологичните, 
съдебно-икономическите и другите съдебни експертизи. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативни актове в 
областта на съдебните експертизи, да тълкуват и анализират съответните правни норми, да разберат 
смисъла и значението на тези експертни знания и нуждата от тях при правораздавателната дейност. 
Изпитът се състои в писмено разработване на два въпроса от конспекта по учебната дисциплина и 
даване на разяснения и допълнения по тях, както и задаване на допълнителни въпроси, застъпени в 
лекционния материал. 
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4044 Извън съдебно решаване на спорове 

 
ЕСТS кредити: 3                       Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на знанията: изпит          Вид на изпита: писмен  
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: гл. ас. д-р Антонина Димитрова „Частноправни науки” 
Анотация: 
Дисциплината „Извънсъдебно решаване на спорове” има за цел запознае студентите със 
съществуващите алтернативни на съдебното производство, варианти за разрешаване на спорове. 
Основният акцент е поставен върху междуличностните отношения и възможността спорещите страни 
самостоятелно да вземат решения за преодоляване на конфликтна ситуация. Дисциплината предоставя 
знания на студентите с помощта на които могат да приложат някои от по – лесните алтернативни 
варианти за решаване на спорове – арбитражна процедура, помирителен процес, преговори, 
медиационна процедура. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната дисциплина е структурирана в четири дяла. Първият е посветен на конфликтният анализ – 
същност и природа на конфликта, видове конфликти и причините за тях, цикличност на конфликтите. 
Предлага се цялата гама от научно изследвани методи и форми за разрешаване на конфликтни 
ситуации. Вторият дял е посветен на процесът на преговорите  с възможните начини за тяхното 
провеждане – позиционни и принципни гледни точки. Третият дял разглежда въпросите свързани с 
процеса на медиацията – неговата същност и процедурни правила. Четвъртият дял е посветен на 
въпросите свързани с лицето провеждащо посредничеството – медиаторът, в чисто професионален 
план. 
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят със съществуващите 
извънсъдебни форми за разрешаване на конфликти, техните предимства, респ. недостатъци. Голяма 
част от процеса на обучението заемат ролевите и дискусионни игри, упражнения в техники и симулации. 
Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос. При формирането на оценката определящо 
значение има участието на студента по време на лекционния курс на обучение.  
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Факултативни 
 
 

4029 Валутно и митническо право 
 
ECTS кредити: 32                         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу 
Форма на проверка на занятията: изпит            Вид на изпита: писмен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: гл. ас. Ивайло Тодоров, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да запознае студентите с предмета, функциите, метода и подхода на 
дисциплината като част от Финансовото право, с важните проблеми на организацията в приложението 
на митническото и валутното законодателство във вътрешен и външен аспект, с установения 
митнически и валутен режим в страната, със задачата му да улесни международните контакти, 
движението на работната ръка и капиталите, на материалните и валутните ценности с оглед на 
обективно развиващите се икономически отношения и обособяването на крупни икономически общности 
в Европа и света. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Възникване на митническото и валутно законодателство в България. Валутното и митническото право 
като част от отрасъла „Финансово право”. Митническа система на РБългария. Митническа стойност - 
понятие и начини за определянето й. Мита и митни сборове. Митническа тарифа. Митнически надзор, 
контрол и проверка. Валутен контрол. Обмитяване. Митнически режими. Валутен режим на страната. 
Митнически и валутен контрол върху вноса и износа, осъществяван от физически лица. Митнически 
конвенции и международни гаранционни документи. Събиране на митнически задължения. Митнически 
и валутни нарушения и престъпления.   
Технология на обучението: 
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с основните нормативните актове 
в областта на Митническото и Валутното право. Тъй като не се предвидени семинарни упражнения, по 
време на лекциите се провеждат разисквания и се работи с нормативните актове, решават се казуси. 
Изпитът се състои в писмено разработване на един въпрос, даване на устни разяснения и допълнения 
по него, даване на отговори на въпроси, застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на 
изпитващия и оценяване на степента на усвояване на учебния материал. 
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Учебна практика 

 
4005 Учебна практика по административно право и административен процес 

 
ECTS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектор: преподаватели от катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Учебната практика има за цел да даде практически умения на студентите за правната организация и 
функциониране на държавното управление, за методите и формите на административната дейност, 
контрола върху нея, за отговорността и защитата на правата и интересите на различните правни 
субекти в процеса на държавното управление.   
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебната практика обхваща проблемите, свързани с характеристиката на изпълнителната дейност на 
държавата, административноправните норми и правоотношения, субектите на административното право, 
органите на изпълнителната власт и тяхната администрация, административния акт, способите за контрол 
върху управлението, административно-наказателната отговорност, държавното управление в стопанската, 
социално-културната и административната дейност, принципите на административния процес и отделните 
видове производства, чрез които той се реализира 
Технология на обучението: 
Провежда се по време на теоретичното им обучение по дисциплината между зимния и летния семестър. 
Студентите посещават по график различни административни служби, запознават се с определени 
служебни лица и органи в местната изпълнителна власт. Ръководени от асистента те се срещат и с 
представители на регионални звена в централната администрация, които им изясняват мястото си в 
системата и предмета на дейността си. Посочват им се актовете които се издават, последователността 
на действията на съответните административни звена, организацията на деловодната дейност. 
Последният ден се прави инсценировка на административен процес по предварително разработени 
казуси и определени роли. Стажът завършва с оценка – “зачита се”, според представянето на всеки 
един от обучаващите се студенти. 
 
 

4012 Учебна практика по гражданско и наказателно право 
 
ECTS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол  Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: 
катедра „Публичноправни науки” и катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: преподаватели от катедри „Частноправни науки” и „Наказателноправни  науки” 
Анотация:  
Учебната практика по гражданско и наказателното право е специфична дисциплина, включена в 
учебния план като задължителна такава. Изучаването и получаването на знания по гражданско и 
наказателно право е необходима предпоставка за успешната подготовка на студентите за участието им 
в провежданата учебна практика. Дисциплината позволява на практика да се приложат усвоените 
теоретични знания за материалното право. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Получаването на умения по практическото прилагане на теоретичните знания, е основната цел на 
дисциплината. Студентите се запознават с правилното използване на усвоените понятия и строго 
специфични термини, с откриване на законовите признаци, изисквани от определена правна норма 
и/или норми, във всяка една фактическа ситуация и определянето й по правилния начин като проблем с 
точно фиксирани или възможни последици, респ. с правилната квалификация на извършеното и 
подвеждането му под съответната правна норма или състав. Обучаваните се запознават с начина на 
прилагане на отделните институти на практика. 
Технология на обучението: 
Обучението се провежда посредством различни форми на участие на студентите в решаването на 
правилността на предявените от различни органи и лица претенции, в образуваните по тяхно искане 
производства. Разглеждат се отделни граждански дела, наказателни производства от общ и от частен 
характер. Изучават се висящи и вече приключили производства със сходен предмет и се правят 
разграничения между тях с оглед вземане на едно или друго решение, анализира се практиката и при 
необходимост се правят предложения за отстраняване на констатирани от студентите пропуски в 
работата на съда и прокуратурата. Крайната проверка на усвоените умения се осъществява чрез 
разглеждането и вземането на решение по определено за всеки студент отделно гражданско дело и 
наказателно производство. 
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4017   Учебна практика по граждански и наказателен процес 

 
ЕСТS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на знанията: текущ контрол Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: 
катедра „Частноправни науки” и катедра „Наказателноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: ст.ас. Юлия Методиева Николова, катедра „Публичноправни науки” 
преподаватели от двете катедри 
Анотация:  
Учебната практика по граждански и наказателен процес е специфична дисциплина, включена в учебния 
план като задължителна такава. Изучаването и получаването на знания по граждански и наказателен 
процес е необходима предпоставка за успешната подготовка на студентите за участието им в 
провежданата учебна практика. Дисциплината позволява на практика да се приложат усвоените 
теоретични знания за процесуалното право- гражданско и наказателно. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Получаването на умения по практическото прилагане на теоретичните знания за процеса, е основната 
цел на дисциплината. Студентите се запознават с работата на съдилищата, с насрочването и 
разпределението на делата в районен и окръжен съд, с действията на съда и другите участници в 
съдебно заседание. Научават се да оформят правилно исковите молби, тъжбите, жалбите и др. 
документи, можещи да доведат до началото на процеса. Запознават се с организацията и задачите на 
отделните процесуални фази и стадии; с разглеждането на делата от различните съдебни инстанции.  
Технология на обучението: 
Обучението се провежда посредством различни форми на участие на студентите в решаването на 
допустимостта на предявените от различни органи и лица претенции. Откриват се недостатъци, водещи 
до оставяне на преписката без движение и се правят конкретни предложения за отстраняването им. 
Разглеждат се отделни граждански и наказателни дела. Крайната проверка на усвоените умения се 
осъществява чрез разглеждането и вземането на решение по определено за всеки студент отделно 
гражданско дело и наказателно производство, обжалвано поради допуснати съществени процесуални 
нарушения. Крайната цел е да се формира правилно мислене, последователност и логичност при 
излагане на мотивите и тяхното съответствие с окончателното решение по случая. 
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Клиники 
 

4020  Правна клиника по административно право и административен процес 
 
ECTS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 1л+0су+0пу+1лу 
Форма на проверка на занятията: текуща оценка Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. Димитър Костов, катедра „Публичноправни науки” 
гл. ас. Ивайло Тодоров, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Правна клиника по административно право и административен процес” има за 
цел формирането на така необходимите за всеки един млад юрист морално – професионални качества. 
Курсът от лекции е насочен към укрепване на връзката между теоретичното обучение и практиката: 
придобиване на практически умения от студентите за интервюиране на клиент, придобиване на знания 
относно професионалната юридическа етика, придобиване на практически умения за водене на 
преговори, за изготвяне на юридически документи, придобиване на умения за работа с хора от различни 
социални прослойки и етноси, с различно образование и култура, с различни професии, разрешаване на 
определен тип социални проблеми в региона, придобиване на умения за работа в екип.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Дисциплина обхваща трите части на административноправната наука: обща част, специална част и 
процес. Темите дават възможност на студентите да получат знания и практически умения по въпроси 
свързани с правната етика, симулативно интервюиране на клиенти, водене на преговори, адвокатски 
умения, изготвяне на юридически документи, работа в приемните на правната клиника по истински 
казуси, посещения на съдебни дела и др.  
Технология на обучението: 
Курсът запознава студентите с основните действащи нормативните актове в областта на 
Административното право и административния процес, включващо както законодателните, така и 
административните актове. Изучават се нормите и правоотношенията, тяхното тълкуване и 
анализиране. По време на лекциите се провеждат разисквания и се работи с нормативните актове, 
решават се казуси, разглеждат се юридически умения в чисто практически аспект. Студентите се 
запознават, работят и изготвят административни документи. Контролът се състои в писмено 
разработване на въпрос от материята, устни разяснения и допълнения по него и отговори на въпроси, 
застъпени в лекционния курс, зададени по преценка на проверяващия. 
 
 
 

4022  Правна клиника по административно право и административен процес 
 
ECTS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на занятията: текуща оценка Вид на изпита: писмен 
Методическо ръководство: катедра „Публичноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. Димитър Костов, катедра „Публичноправни науки” 
ст.ас. Ивайло Тодоров, катедра „Публичноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел формирането на така необходимите за всеки един млад юрист 
морално – професионални качества. Курсът от лекции е насочен към укрепване на връзката между 
теоретичното обучение и практиката : придобиване на практически умения от студентите за 
интервюиране на клиент, придобиване на знания относно професионалната юридическа етика, 
придобиване на практически умения за водене на преговори, за изготвяне на юридически документи, 
придобиване на умения за работа с хора от различни социални прослойки и етноси, с различно 
образование и култура, с различни професии, разрешаване на определен тип социални проблеми в 
региона, придобиване на умения за работа в екип.  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Провеждане на симулации на прием и интервюиране на клиенти. Разиграване на съдебни процеси по 
предварително зададени казуси. Прием и работа с истински клиенти. 
Технология на обучението: 
На този етап са предвидени само практически упражнения и най-вече работа с “живи” клиенти. 
Студентите най-после се сблъскват с реалния живот. Тук те прилагат на практика всичко, което са 
научили както по време на следването си във висшето учебно заведение, така и по време на лекциите и 
упражненията, проведени в клиниката. Именно емпиричните аспекти на клиническото обучение го 
отличават от придобиването другите правни знания в юридическия факултет. Студентите биват 
поставяни в симулирани и главно в реални ситуации, където те активно и самостоятелно участват в 
усвояването на знания за правото и най-вече прилагането им в реалния живот. Те оказват правна 
помощ , изразяваща се в устна консултация, изготвяне на някакъв документ, проверка по изнесен от 
клиента случай. Клиенти са граждани, които нямат финансова възможност да потърсят услугите на 
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професионален юрист. Контролът се състои в разработване на въпрос от материята, даване на устни 
разяснения и допълнения по него, даване на отговори на въпроси, зададени по преценка на 
проверяващия и оценяване степента на практическо реализиране на усвоения учебния материал, както 
и конкретната работа с клиенти. 
 

 
 

4029 Правна клиника по семейно и наследствено право 
 
ECTS кредити: 2                             Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма на проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен и устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: гл.ас.Красимир Любенов Димитров, катедра „Частноправни науки” 
ст. ас. Анастас Христов Георгиев, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Правна клиника по семейно и наследствено право” е избираема за студентите в 
Юридически факултет при Русенски университет “Ангел Кънчев”. Учебната дисциплина е комплексна. 
Тя обединява материята на семейното и наследственото право, които традиционно се изучават заедно, 
поради тясната връзка помежду им. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите дават възможност на студентите да получат знания и практически умения по въпроси свързани 
с правната етика, симулативно интервюиране на клиенти, подготовката на юридически документи, 
работа в приемните на правната клиника по истински казуси, посещения на съдебни дела и др.  
Технология на обучението: 
Предвидено е лекциите по дисциплината да се провеждат преди практическите упражнения. 
Семинарните занятия първоначално се провеждат при симулативни условия, след което студентите 
започват работа по истински случаи. В началото на лекционния курс титулярът по дисциплината заедно 
с асистента определят  теми, които студентите трябва да изнесат в края на курса като публична лекция. 
 

 
 

4045 Правна клиника по семейно и наследствено право 
 
ЕСТS кредити: 2                         Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: доц. д-рКрасимир Любенов Димитров , катедра „Частноправни науки” 
ст.ас. Анастас Христов Георгиев, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Правна клиника по семейно и наследствено право” е избираема за студентите в 
Юридически факултет при Русенски университет “Ангел Кънчев”. Учебната дисциплина е комплексна. 
Тя обединява материята на семейното и наследственото право, които традиционно се изучават заедно, 
поради тясната връзка помежду им. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите дават възможност на студентите да получат знания и практически умения по въпроси свързани 
с правната етика, симулативно интервюиране на клиенти, подготовката на юридически документи, 
работа в приемните на правната клиника по истински казуси, посещения на съдебни дела и др.  
Технология на обучението: 
Предвидено е лекциите по дисциплината да се провеждат преди практическите упражнения. 
Семинарните занятия първоначално се провеждат при симулативни условия, след което студентите 
започват работа по истински случаи. В началото на лекционния курс титулярът по дисциплината заедно 
с асистента определят  теми, които студентите трябва да изнесат в края на курса като публична лекция. 
Студентите оказват правна помощ  изразяваща се в устна консултация, изготвяне на документи, 
проверка по изнесен от клиента случай. При формиране на оценката под внимание се взема участието 
в лекциите и семинарните занятия, индивидуалния принос на студентите в решаването на казусите и 
активността им в приемните на правната клиника. 
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4051 Правна клиника по трудово право 
 
ECTS кредити: 2                              Седмичен хорариум: 1л+0су+0лу+1пу 
Форма на проверка на занятията: текуща оценка      Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Емил Мингов, катедра „Частноправни науки” 
гл. .ас. Светлана Мартева, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Правна клиника по трудово право” е избираема за студентите в Юридически 
факултет при Русенски университет “Ангел Кънчев”. Изучаването и получаването на знания по трудово 
право е необходима предпоставка за успешната подготовка на студентите за участието им в правната 
клиника. Дисциплината позволява на практика да се приложат усвоените теоретични знания по тази 
материя. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите дават възможност на студентите да получат знания и практически умения по въпроси свързани 
с правната етика, симулативно интервюиране на клиенти, подготовката на юридически документи, 
работа в приемните на правната клиника по истински казуси, посещения на съдебни дела и др.  
Технология на обучението: 
Предвидено е лекциите по дисциплината да се провеждат преди практическите упражнения. 
Семинарните занятия първоначално се провеждат при симулативни условия, след което студентите 
започват работа по истински случаи. В началото на лекционния курс титулярът по дисциплината заедно 
с асистента определят теми, които студентите трябва да изнесат в края на курса като публична лекция. 
 

4057 Правна клиника по трудово право 
 
ECTS кредити: 2                                Седмичен хорариум: 0л+0су+0лу+2пу 
Форма на проверка на занятията: текуща оценка        Вид на изпита: устен 
Методическо ръководство: катедра „Частноправни науки”, Юридически факултет 
Лектори: проф. д-р Емил Мингов, катедра „Частноправни науки” 
гл. ас. Светлана Мартева, катедра „Частноправни науки” 
Анотация: 
Учебната дисциплина „Правна клиника по трудово право” е избираема за студентите в Юридически 
факултет при Русенски университет “Ангел Кънчев”. Изучаването и получаването на знания по трудово 
право е необходима предпоставка за успешната подготовка на студентите за участието им в правната 
клиника. Дисциплината позволява на практика да се приложат усвоените теоретични знания по тази 
материя. 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Темите дават възможност на студентите да получат знания и практически умения по въпроси, свързани 
с правната етика, симулативно интервюиране на клиенти, подготовката на юридически документи, 
работа в приемните на правната клиника по истински казуси, посещения на съдебни дела и др. 
Технология на обучението: 
Студентите оказват правна помощ, изразяваща се в устна консултация, изготвяне на документи, 
проверка по изнесен от клиента случай. Клиенти са граждани, които нямат финансова възможност да 
потърсят услугите на професионален юрист. При формиране на оценката под внимание се взема 
участието в лекциите и семинарните занятия, индивидуалния принос на студентите в решаването на 
казусите и активността им в приемните на правната клиника. 

 
 
 

 


