КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
“ЮРИСТ”

Приемът и обучението на студентите по специалност "Право" се извършва съгласно
действащото законодателство: Закона за висшето образование, Наредбата за единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална
квалификация "юрист", приета от Министерския съвет с ПМС № 75 от 05.04.1996 г., обн. ДВ. бр.31 от
12 Април 1996г., изм. ДВ. бр.96 от 24 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 3 Юли 2001г., изм. ДВ.
бр.117 от 17 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври
2009г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август
2017г., доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г., както и вътрешните правилници на Югозападния университет
"Неофит Рилски".
Обучението на студентите се извършва по учeбни планове, които са разработени с оглед на
европейските модели и стандарти, като се държи сметка за националните традиции в
юридическото образование в България. Включени са всички задължителни учебни дисциплини,
утвърдени с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". В учебния план са включени и
избираеми учебни дисциплини, които са от значение за специализираната подготовка на бъдещите
юристи в областта на публичноправните и частноправните науки, напр. Римско частно право,
Концепция и интерпретация на правен текст, Право на интелектуалната собственост, Полицейско
право, Защита правата на човека, Криминология, Криминалистика, Наказателно-изпълнително
право, Конкурентно право в Европейския съюз, Банково право, Сравнително гражданско и
търговско право, Нотариално право, Застрахователно право, Виктимология и др.
Учебният процес се осъществява от високо квалифициран академичен състав. Съгласно текста
на чл.8 от действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, лекционните
курсове и семестриалните изпити по задължителните учебни дисциплини се провеждат от
хабилитирани в съответната научна специалност преподаватели. По изключение факултетният съвет
може да реши лекциите и семестриалните изпити по не повече от 5 от задължителните учебни
дисциплини по чл.4, ал.2 да се провеждат от преподаватели с образователна и научна степен "доктор"
по съответната научна специалност.
Срокът на обучение в редовна и задочна форма е 5 години (десет семестъра).
Студентите имат право да изучават факултативни дисциплини с хорариум, ненадхвърлящ 350
академични часа. Оценките от изучаваните факултативни дисциплини се включват в дипломата на
студента без кредитни единици.
Учебният план на специалност „Право” е съобразен с изискванията на кредитната система, която
позволява дипломите на завършилите студенти да бъдат признати и в други държави. Учебният хорариум
за всеки семестър не превишава 30 кредитни единици.

Учебното съдържание на специалност „Право“ включва провеждането на задължителни учебни
практики по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки в държавните учреждения
на централната и териториалната администрация и в органите на съдебната власт.
Обучението на студентите по специалност „Право” завършва с полагане на държавни изпити по
публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки.
Дипломираните
студенти
следва да преминат задължителния теоретико-практически стаж съгласно изискванията на Закона за
съдебната власт. След успешно положен изпит пред Министерство на правосъдието на Р България
придобиват правоспособност на юристи с възможност за професионална реализация като:
 съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията в
системата на съдебната власт;
 адвокати и медиатори;
 нотариуси, частни съдебни изпълнители;
 специалисти в пробационните служби;
 юрисконсулти, експерти и други специалисти в системата на централните и териториалните
органи на изпълнителна власт, на местното самоуправление и местната администрация;
 юрисконсулти, юридически съветници, ръководители и членове на съветите на управление на
различни икономически обединения, търговски дружества, кооперации и политически партии;
 юрисконсулти в неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел, сдружения,
фондации, синдикати, религиозни обединения;
 експерти и служители в Министерство на външните работи, дипломатически представителства в
чужбина и пр.;
 експерти и служители в организационните структури и специализираните органи на Европейския
съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации, Световната банка, ЮНЕСКО,
Международната организация на труда, УНИЦЕФ, Европейската организация за икономическо
сътрудничество и развитие и др.;
 служители на всички длъжности в учреждения и организации, за които се изисква висше
юридическо образование, включително в рамките на образователната система.
Завършилите специалност „Право”, които не са придобили юридическа правоспособност по
Закона за съдебната власт, могат да работят като специалисти с висше образование в държавната и
общинската администрация, в стопанските организации и пр., да изпълняват административноуправленски функции и да извършват административно обслужване; да координират документооборота
между различни звена; да администрират услуги в различни области; да управляват основните звена по
организирането и функционирането на административни звена, както и комуникирането с други
организационни и управленски структурни звена.

СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН
(използвано е ECTS - ръководство на Европейската комисия)
Специалност: ПРАВО, ОКС „магистър”, редовна форма на обучение
код: 04.35_5.20

Първа година
Първи семестър

1. История на българската държава и право
2. Обща теория на правото – І част
3. Спорт

ECTS
кредити
10.0
8.0

Избиреми дисциплини
(студентите избират три дисциплини)

Втори семестър

Обща теория на правото – ІІ част
Конституционно право – І част
Гражданско право – І част
Спорт

1.
2.
3.
4.

ECTS
кредити
5.5
7.0
5.5

Избиреми дисциплини
(студентите избират три дисциплини)

Общо учение за държавата

4.0

Архивознание и документация

4.0

Политология

4.0

Социология на правото

4.0

Административна култура и етика

4.0

Правна информатика ( информация и право)

4.0

Римско частно право

4.0

Обща теория на пазарното стопанство

4.0

Писмена и говорна култура

4.0

Концепция и интерпретация на правния текст

4.0

Латински език

4.0

Въведение в общата история на правото

4.0

Чужд език

4.0

Устройство на съдебната система

4.0

Чужд език

4.0

Общо 30
Втора година
Първи семестър
1. Конституционно право – ІІ част
2. Гражданско право – ІІ част
3. Административно право
4. Спорт
Избираеми дисциплини
(студентите избират една дисциплина)

ECTS
кредити
8.0
9.0
9.0

Общо 30

Втори семестър
1.
2.
3.

Вещно право
Административен процес
Спорт

ECTS
кредити
9.0
9.0

Избираеми дисциплини
(студентите избират три дисциплини)

Философия на правото

4.0

Право на интелектуалната собственост

4.0

Комуникации и връзки с обществеността

4.0

Сравнително административно право

4.0

Защита правата на детето

4.0

Избирателно право и избирателни системи

4.0

Външна политика на България

4.0

Маркетинг

4.0

Чужд език

4.0

Мениджмънт и управленски технологии

4.0

Полицейско право

4.0

Устройство на територията

4.0

Екологично право

4.0

Чужд език

4.0

Общо 30
Трета година

Общо 30

Първи семестър
1.
2.
3.
4.

Международно публично право
Финансово право
Облигационно право – І част
Наказателно право – І част

ECTS
кредити
6.5
7.5
6.5
6.5

Избираеми дисциплини
(студентите избират една дисциплина)

Втори семестър
1.
2.
3.

ECTS
кредити
8.0
8.0
10.0

Облигационно право – ІІ част
Наказателно право – ІІ част
Търговско право – І част

Избираеми дисциплини
(студентите избират една дисциплина)

Сравнително конституционно право

3.0

Криминология

Общинско право

3.0

Митническо право

3.0

Пробация,
адаптация

Парламентарно право

3.0

Конкурентно право в ЕС

3.0

4.0
фамилна

комуникация

и

Международно морско право
Бюджетно право
Европейско административно право

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

Съдебни експертизи
Общо 30

Общо 30

Четвърта година
Първи семестър
1.
2.
3.

Право на Европейския съюз
Търговско право – ІІ част
Трудово право – І част

ECTS
кредити
6.5
10.0
6.5

Избираеми дисциплини
(студентите избират две дисциплини)

Втори семестър
1.
2.
3.

Данъчно право
Трудово право – ІІ част
Наказателнопроцесуално право – І част

ECTS
кредити
7.5
6.0
7.5

Избираеми дисциплини
(студентите избират две дисциплина)

Защита правата на човека

3.5

Криминалистика

4.5

Международни организации

3.5

Правна защита на потребителите

4.5

Теория на нормотворческата дейност

3.5

Международно икономическо право

4.5

Миграционно и бежанско право

3.5

Международно наказателно право

4.5

Престъпност на непълнолетните

3.5

Теория на правораздаването

4.5

Сравнително гражданско и търговско право

3.5

Алтернативно разрешаване на спорове

4.5

Европейски програми и проекти

3.5

Борсово право

4.5

Общо 30

Общо 30

Пета година
Първи семестър

ECTS
кредити

Втори семестър

ECTS
кредити

1.
2.
3.

Наказателно процесуално право – ІІ
част
Осигурително право
Гражданско процесуално право – І
част

7.0
7.0
9.0

Избираеми дисциплини
(студентите избират две дисциплини)

1.
2.
3.

Гражданско процесуално право – ІІ част
Международно частно право
Семейно и наследствено право

9.0
9.0
9.0

Избираеми дисциплини
(студентите избират една дисциплина)

Нотариално право

3.5

Правен режим на държавната служба

3.0

Застрахователно право

3.5

Наказателно-изпълнително право

3.0

Арбитраж

3.5

Банково право

3.0

Гражданско изпълнително производство

3.0

Виктимология

3.0

Правна клиника по административно право и
процес

3.5

Правна клиника по наказателно право и
процес
Правна клиника по гражданско право и
процес

3.5

Дипломатическо и консулско право

3.5

3.5

Общо 30

Общо 30

Дипломиране – държавни изпити:
Гражданскоправни науки

15

Наказателноправни науки

15

Публичноправни науки

15
Общо 45

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО
ECTS кредити: 10
Език на преподаване: български

Седмичен хорариум: 5л+1су+0лу+0пу+р

Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: 1
Методическо ръководство:
Катедра „История”, Правно-исторически факултет
Лектор: Проф. д.н. Костадин Паев
E-mail: kostapaev@swu.bg
Анотация:
Лекционният курс е предназначен да запознае студентите с главните моменти от развитието на
българската държава и право, със същността и съдържанието на основните понятия и категории в тази
област, с нейните методи и форми на научно изследване; да изгради у тях умения за анализ на
конкретни юридически паметници като: закони, дарствени грамоти, международни договори и др.
Студентите трябва да разбират историческата взаимовръзка в развитието на държавните институции
и отделните отрасли на правото. В процеса на работа студентите ще могат още да дискутират освен
класическите научни проблеми на българската държава и право в миналото, така и редица актуални
въпроси, от социално-икономически, политически и юридически характер, касаещи нашето време.
Съдържание на учебната дисциплина:
Историята на българската държава и право като научна и учебна дисциплина. Извори за историята на
българската държава и право. Образуване и начално развитие на българската държава от края на VІІ
до нач. на ІХ век. Централизация на българската държава през първата половина на ІХ в.
Християнизацията на българското общество и нейното отражение върху развитието на държавата от
ср. на ІХ до нач. на ХІ век. Възстановяване и развитие на Второто българско царство от кр. на ХІІ до
кр. на ХІV век. История на гражданското право в Средновековна България. Наказателното право в
средновековната българска държава. Съд и съдопроизводство в средновековното българско общество.
Освобождението на България 1877-1878 г. и възстановяването на българската държавност.
Изработване, приемане и основни положения на Търновската конституция. Организация на съдебната
власт в Княжество България след Освобождението. Държавно управление и съдебна система на
Източна Румелия. Изграждане и развитие на новобългарското гражданско право. Създаване на
наказателното право в България. Местното управление и самоуправление в България.
Законодателство по печата. Стопанско и трудово законодателство в България. Законодателна дейност
правителството на БЗНС. Законодателни промени в България след преврата на 19 май 1934 г.
Законодателство в навечерието и по време на Втората световна война.
Технология на обучението и оценяване:
Оценяването на студентите по учебната дисциплина История на българската държава и право
включва текуща оценка и писмен изпит по предварително зададен конспект. Текущата оценка се
формира на основата на присъствието и активното участие на студентите в семинарните занятия,
както и от представени от студентите: анотации, реферати и най-малко два теста с положителен
резултат върху историята на средновековната българска държава и право и историята на
новобългарската държава и право. Писменият изпит по История на българската държава и право
изисква цялостната и задълбочена разработка на въпросите, което включва: познаване на основните
концепции и становища по темата; познаване на основната библиография; умения за научен анализ и
интерпретация на разглежданите проблеми. Окончателната оценка по учебната дисциплина История
на българската държава и право се образува като средноаритметична от оценките от текущия контрол
и писмения изпит.
Обща теория на правото
ECTS кредити: 13.5

Седмичен хорариум: 3 часа лекции + 2 ч.су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: І-ІІ

Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки”
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Манол Станин, Катедра “Публичноправни науки”
тел: 073 886617, e-mail: stanin@law.swu.bg
гл. ас. д-р. Георги Михайлов, Катедра“Публичноправни науки”
тел: 073 886617, e-mail: mihaylov@law.swu.bg
Анотация:
Разкриване на онези общи качества на правото, които произтичат от неговата собствена
природа.
Да се обхваща правната действителност в нейната пълнота и разкрива общите понятия за
основните правни явления.
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.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по Обща теория на правото съдържа следните модули:
І МОДУЛ: МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО;
ІІ МОДУЛ: ПРАВОТО КАТО НОРМАТИВНА СИСТЕМА;
ІІІ МОДУЛ: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна и посредством провеждането на упражнения. За
самостоятелна работа се възлага изготвянето на теоретични и научно- практически разработки,
решаване на тестове.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол постигнати на упражненията .
Конституционно право
ECTS кредити: 15
Седмичен хорариум: 3л+2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: устен
Семестър: II-III
Методическо ръководство:
катедра "Публичноправни науки"
Правно-исторически факултет
Лектори: проф. д.н. Георги Петков Близнашки, катедра "Публичноправни науки"
тел. 073/ 833208, е-mail: g.bliznashki@law.swu.bg georgi_bliznashki@yahoo.com
гл. ас. д-р Весела Мирчева, катедра „Публичноправни науки“
тел. 073/ 833208, е-mail: v.mircheva@law.swu.bg valensia@abv.bg
Анотация:

Конституционното право представлява основа за всички клонове на правото, като дава
основополагащите принципи на цялата правна система. Дисциплината изяснява конституционните
основи както на политическата, така и на икономическата система на Република България. Изучават
се основните начала за организация и функциониране на публичната власт и гражданското общество,
въз основа на които тя се осъществява пряко и представително, организира се модерната държава, а
България се развива като конституционна правова държава в условията на плуралистична
демокрация. В тази връзка подробно се разглеждат формите на пряка демокрация, правния режим на
политическите партии, конституционните основи на гражданското общество и икономическия живот,
системата от държавни органи, както и конституционните принципи за тяхната организация и
дейност. Акцентира се и върху конституционния статус на гражданите, като освен правния институт
на българското гражданство детайлно се изучават основните права и свободи на човека и гражданина,
както и конституционните задължения на гражданите и гаранциите за тяхното осъществяване.
Анализират се висшите политически институции, техните функции и правомощия, актовете им,
организацията и редът им на дейност, както и взаимоотношенията и взаимодействията помежду им.
Съдържание на учебната дисциплина:
Конституционното право като отрасъл на правната система и като наука. Предмет и методи, система
и източници на Конституционното право. Конституционализъм. Фази в развитието на модерния
конституционализъм. Учредителна власт на народа и учредени власти. Създаване и изменение на
конституциите. Учение за Конституцията: същност, функции и върховенство на конституцията.
Видове конституции. Конституционно развитие на България. Форма на държавата. Форма на
държавно управление. България като република с парламентарно управление. Форма на държавно
устройство. България като унитарна държава с местно самоуправление. Принципи на
Конституционното право – принцип на народния суверенитет, принцип на разделение на властите,
принцип на легалността и принцип на политическия плурализъм. Конституционни основи на
обществено-политическата и социално-икономическата система на Република България.
Конституционен статус на личността: основни права и свободи на човека и гражданина,
конституционни задължения на гражданите. Държавният орган като институция. Система на
държавните органи. Избирателна система и избирателно право. Изборен процес. Народното събрание
като общонационална представителна институция. Президентът на Република България като
държавен глава. Министерски съвет на Република България. Конституционни основи на съдебната
власт в Република България. Конституционни основи на местното самоуправление и местната
администрация. Омбудсманът на Република България като обществен защитник. Конституционният
съд на Република България като пазител на Конституцията. Конституционни основи на извънредното
положение. Ревизия на Конституцията.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. Семинарните
упражнения включват разискване и дискусии на актуални конституционноправни проблеми с
теоретична и практическа насоченост, проучване и обсъждане на юриспруденцията на
Конституционния съд, решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови работи и
др. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на учебните занятия, изпълнение на
поставени задачи и участие в колективната работа по учебния материал. Знанията на студентите се
оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването на постигнатите резултати в
процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г.
за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.

Гражданско право – обща част

ECTS кредити: 14.5
Седмичен хорариум: 4л+2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен и устен
Семестър: ІІ и ІІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектор:
доц. д-р Асен Воденичаров тел: 073/ 833 208, E-mail:
asenvod@law.swu.bg
доц. д-р Рая Илиева тел: 073/ 833 208, E-mail: raia@law.swu.bg
Анотация:
Дисциплината има за предмет тази част от обективното гражданско право, която съдържа
общите положения, приложими към различните видове граждански правоотношения. Но
обучението не свежда само до придобиване на знания относно гражданскоправните норми и
практиката по тяхното прилагане. Едновременно с това в сферата на обучението влиза и науката за
гражданското право с изработените от нея понятия, идеи, концепции и теории. В резултат на това
студентът може да овладее знания не само за гражданските закони и практиката по тяхното
прилагане, но и да се запознае с изработения от гражданскоправната наука понятиен апарат, с
теоретичната обосновка на закрепените в закона правни норми, с правилата за тяхното тълкуване
и прилагане. По своята същност знанията, които се придобиват по тази дисциплина са от
методологическо значение за всички останали дисциплини на частното право. В нея се изучават
общи правни категории и правни норми на гражданското право, които намират приложение не само
във всички негови клонове, но и в останалите отрасли на частното право, които са се обособили чрез
отделяне от гражданското право.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие, система и историческо развитие на гражданското право. Източници и обща
характеристика на гражданскоправните норми. Тълкуване и прилагане на гражданскоправните
норми. Общо учение за гражданското правоотношение. Субекти на гражданското право – физически
и юридически лица. Обекти на гражданските правоотношения. Юридически факти на гражданското
право и гражданскоправни последици. Правни сделки. Недействителност на правните сделки.
Представителство. Погасителна давност.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин. Самостоятелната
подготовка предвижда диалог по зададена тема, решаване на тестове, както и разработване курсови
работи на теми с теоретична и практическа насоченост (списъците с темите са приложени отделно).
Административно право
ECTS кредити: 9
Седмичен хорариум: 4л+2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки», Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, Катедра «Публичноправни науки»,
тел: 073/ 833 208, E-mail: margo@law.swu.bg

Анотация:
Учебната дисциплина има за цел да даде знания на студентите за правната организация и
функциониране на държавното управление, за методите и формите на административната дейност,
контролът върху нея, за отговорностите и защита на правата и интересите на различните субекти на
правото в процеса на държавното управление Тя изучава основните правни проблеми на
изпълнителната дейност в Република България. Детайлно се изследват въпросите, свързани с
издаването и изпълнението на административните актове, тяхната нищожност и унищожаемост. В
обсега на предметното съдържание са включени и различните правни способи за осигуряване
законосъобразна и правилно действаща администрация и различните видове контрол.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие за изпълнителна власт и държавно управление, Административноправни норми и
административни правоотношения, Субекти на административното право, Органи на
изпълнителната власт, Централни и местни органи на изпълнителната власт, Държавна служба.
Административни актове на изпълнителните органи, Условия за редовното действие на
административните актове, Недействителност на административните актове, Нищожност и
унищожаемост,
Административна
принуда,
Принудителни
административни
мерки.
Административен контрол, видове, йерархически контрол, Специализиран административен
контрол, Правораздавателен контрол, Общ надзор на прокуратурата, Административно - наказателна
отговорност, Административно нарушение, Административни наказания.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции и семинарни упражнения.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задачи, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Вещно право
ECTS кредити: 9.0
Седмичен хорариум: 6 л + 1 су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен и устно
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
доц. д-р Асен Воденичаров тел: 073/ 833 208, E-mail:
asenvod@law.swu.bg
Анотация:
Дисциплината „Вещно право” е една от задължителните учебни дисциплини за студентите от
специалност “Право”. Целите на учебната дисциплина са: да се изяснят основните понятия и теории
на вещното право, като отрасъл на действащото обективно право; да се изучават общи правни
категории и правни норми на вещното право, които намират приложение в негови клонове; да

получат студентите знания за нормативните актове в тази област.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебното съдържание на програмата следва системата на българското вещно право и обхваща: общо
учение за вещите, право на собственост, вещни права върху чужда вещ, придобиване, прекратяване
и защита на вещните права, владение, вписвания.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. На семинарните занятия се решават казуси, специално
подбрани от практиката, съобразени със спецификата на изучаваната материя. Самостоятелната
подготовка предвижда: провеждане на юридически изследвания; решаване на казуси; разработване
на теми с теоретична и практическа насоченост.
Като текущ контрол се провежда колоквиум в края на семестъра, под формата на отговори на
въпроси от конспекта или решаване на казус. Окончателната оценка се оформя като се оценят
отговорите на студентите по няколко въпроса от конспекта и се отчетат резултатите от текущия
контрол .
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на
поставените задачи и положителни оценки от текущия контрол и извънаудиторната работа.
Административен процес
ECTS кредити: 9
Седмичен хорариум: 4л+2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: четвърти
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Веселина Бучкова - Катедра «Публичноправни науки"-тел: 073/ 833 208;
Анотация:
Учебната дисциплина разглежда основните проблеми на
административно-процесуалното
право. В правнологическа последователност тя запознава студентите с правната характеристика на
административните актове, с производството по тяхното издаване, с обжалването им по
административен и съдебен ред по установената от Административнопроцесуалния кодекс, ЗАНН
и др. В тази връзка особено внимание се обръща на общите белези на административния процес с
гражданския процес и на специфичните му юридически признаци. В предметното и съдържание е
обхванато административно наказателното производство. Разглежда се образуването на това
производство, правното положение на актосъставителите и административнонаказващите органи,
производството по налагането на административните наказания, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления и пр. Определено място се отделя на възобновяването на
административно-наказателните производства, обжалването на съдебните решения по Н.а.Х. дела и
на определенията за прекратяване на посочените дела.
Съдържание на учебната дисциплина:
Правна същност на административния процес, Страни, субекти и участници в административния
процес. Административен акт.. Юридически анализ на елементите му, Споразумение в
производството пред административните органи, Производство по издаване на индивидуални
административни актове, на общи административни актове и на нормативни административни

актове, Оспорване на административни актове по административен ред, Възобновяване на
производства по издаване на административни актове, Правен режим на предложенията и

сигналите, подавани до административни органи, Обща характеристика на съдебното обжалване на
административните актове, Правно положение на Върховния административен съд и
административните съдилища, Оспорване на индивидуални административни актове, на общи и
нормативни административни актове пред първата съдебна инстанция, Производства за
обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на
административните органи, Касационно производство пред Върховния административен съд,
Отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни дела, Защита срещу неоснователни
действия или бездействия на администрацията, Изпълнение на административни актове и съдебни
решения по административни дела, Административно нарушение, Административно наказание,
Отнемане в полза на държавата на вещи, свързани с административното нарушение, Производство
по установяване на административните нарушения, Административнонаказващи органи,
Производство по налагане на административни наказания, Наказателно постановление, Обжалване
на наказателни постановления, Правомощия на районния съд при осъществяването на съдебния
контрол върху наказателни постановления. Касационно оспорване пред административните
съдилища на решенията на районните съдилища по административнонаказателни дела,
Възобновяване на административнонаказателните производства, Изпълнение на наказателните
постановления и решенията на съда.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции и семинарни упражнения.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задачи, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити.
Международно публично право
ECTS кредити: 6.5
Седмичен хорариум: 5л+1су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен Семестър: V
Методическо ръководство:
Катедра «Международно право и международни отношения»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Проф. д-р Габриела Белова, Катедра „Международно право и международни отношения» тел:
073/88 66 21; e-mail: gbelova@law.swu.bg
Доц. д-р Николай Марин „Международно право и международни отношения» тел: 073/88 66 21; email: marin@law.swu.bg
Анотация:
Предмет на Международното публично право са най-важните задължителни принципи и норми в
отношенията между държавите и другите субекти на съвременните международни отношения. В
дисциплината се изучават въпросите, свързани с населението, територията,морското право, правото
на международните договори, както и дипломатическото и консулското право. Същевременно с
това се разглеждат и въпросите, свързани с правото и дейността на международните организации и
техните главни органи. В дисциплината се обръща и особено внимание на мирните средства за

разрешаване на международните спорове, а също така и международното хуманитарно право по
време на война.
Съдържание на учебната дисциплина:
Възникване, понятие и същност на Международното публично право; Източници и субекти;
Отговорност на държавата, международните организации и индивида според международното
право; Основни права и свободи на човека; Гражданство; Правен режим на чужденците и право на
убежище; Екстрадация и експулиране; Държавна територия и граници; Международни реки; Правен
режим на териториално и открито море; Въздушно и космическо пространство; История, същност
и развитие на ООН, правомощия на главните органи; Международното право по време на война и
въоръжени конфликти; Международен договор; Дипломатическо и консулско право.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции и семинарни упражнения.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните упражнения включват дискусии и аудиторна заетост.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Финансово право
ECTS кредити: 7.5
Седмичен хорариум: 4 ч. л + 2 ч. су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка от тест
Вид на изпита: писмен
Семестър: V
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки», Правно-исторически факултет
Лектори: Доц. д-р Валентина Александрова Голева, Катедра «Публичноправни науки", тел. 073/
833208, e-mail: aleksandrovavalentina@law.swu.bg
Анотация:
Учебната дисциплина „Финансво право”е основна задължителна дисциплина В нея се изучава
системата от правни норми с които се установяват конкретните финансовопранти институти, а така
също и реда и начините за възникване, изменение и погасяване на финансовоправните отношения.
Особено внимание се отделя на правните гаранции за спазване на условията и предпоставките за
законосъобрадното развитие на финансовите правоотношения и защитата на конституционно
закрепените права на гражданите. Учебната дисциплина изучава основните правни проблеми на
финансовата дейност в Република България. Последователно се разглеждат елементите на
юридическата й характеристика, структурата и действието на финансово правните норми,
основанията за възникването и съдържанието нафинансовите правоотношения, законовите и
подзаконовите източници на Финансовото право. Особено внимание е отделено на финансовоправния статут на отделните субекти. Специално се акцентува на правното положение на органите
на изпълнителната власт. Детайлно се изследват юридическите въпроси, свързани с издаването и
изпълнението на финансовите актове, с тяхната нищожност и унищожаемост. В обсега на
предметното съдържание са включени и различните правни способи за осигуряване
законосъобразна и правилно действаща финансова администрация, контролът, произтичащ от
вътрешноустройственото йерархическо положение на органите, специализирания финансов
контрол, правораздавателния контрол в областта на администрацията. Особено актуално е

обсъждането на различнитe варианти за кодификация на това законодателство. Важни проблеми
поставя бюджетното законодателство. В тази връзка актуални са въпросите на финансовоправните
актове - в теорията те се определят като "гръбнакът" на бюджетните приходи и разходи.
Актуалността на данъците като основни бюджетни приходи е вън от съмнение. Във връзка с
интегрирането на Р България в Европейския съюз актуални са проблемите на хармонизациятана
българското данъчно законодателство със законодателството на ЕС. Основен принцип на
финансовата система е законността –особено актуален е проблема за обезпечаването на
законността в сферата на финансите. Новите икономически отношения в нашата страна поставят на
преден план проблемите на митата и митническия контрол. Съдържанието на учебния материал е
съобразено с получаваните от студентите знания по другите дисциплини от учебния план.
Съдържание на учебната дисциплина: Публични финанси. Понятие за финанси. Основни теории за
финансите. Правната конципция за финансите. Финансова система. Финансов мениджмънт.
Устройство и правомощия на финансовата администрация. Предмет и метод на финансовото право.
Разграничение на финансовото право от другите отрасли на правото. Понятие и видове източници на
финансовото право. Кодификация на финансовото законодателство-същност, варианти.
Финансовоправни норми-понятие, видове, действие. Юридически факти във финансовото право,
смесени фактически състави. Заобикаляне на финансовия закон. Сфера на приложение на
финансовите актове. Финансови правни актове - понятие, юридическа характеристика. Видове
финансовоправни актове. Изисквания за законосъобразност на финансовите актове.
Недействителност на финансовите актове. Финансови правни отношения. Организационни
финансови правоотношения. Усложнения в структурата на финансовите отношения. Солидарна
отговорност във финансовото право. Финансова правосубектност. Публични вземания. Същност,
системи за определяне. Погасяванена публичните вземания. Способи. Финансова амнистия,
опрощаване, давност, прихващане. Производството по издаване на финансови актове,като
превантивен способ за обезпечаване на законността в сферата на публичните финанси.
Митническо производство. Съотношение между финансовото и административното производство.
Административен контрол за законност във финансовата система. Съдебен контрол за законност във
финансовата система. Касационно производство пред ВАС. Отмяна на влезли в сила решения.
Изпълнение на публичните задължения. Финансовият контрол –важен способ за обезпечаване на
законността в сферата на финансите. Имуществена отчетническаотговорност-същност, субекти на
отговорността. Предпоставки за възникване на имуществената отговорност. Производство по
осъществяване на имуществената отговорност Устройство и правомощия на комисията за финансов
надзор. Устройство и контрол, упражняван отСметната палата. Административни нарушения и
наказания във финансовото право.Бюджетно право-възникване. Понятие за бюджет. Бюджетен
процес-съставяне, гласуване, изпълнение и отчитане изпълнението на бюджета. Бюджетни разходипонятие, видове, правен режим. Бюджетни приходи. Понятие, видове, правен режим. Приходи от
данъци. Данък върху доходите на физическите лица. Корпоративно подоходно облагане. Данък
върху добавената стойност. Акцизи. Местни данъци. Приходи от такси. Понятие и видове мита.
Митни сборове.Банково дело. Правен режим на БНБ. Банков надзор. Правен режим на
кредитирането. Видове банкови заеми. Валутно законодателство. Понятието валута.
Международно валутно право. Международни валутно-кредитни организации. Финансови пазари
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задачи, самостоятелна и колективна работа
по теми от учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба No 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Облигационно право
ECTS кредити: 14.5 / 6.5 + 8.0/
Седмичен хорариум: 6 ч.л + 2 ч. су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол, окончателна оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: V –VІ
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Александър Иванов, Катедра «Гражданскоправни науки» служ.тел: 073/ 833208, E-mail:
alex_ivanov@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Десимила Юрукова, Катедра «Гражданскоправни науки» служ.тел: 073/ 833208, E-mail:
desimira21@yahoo.com
Анотация:
Съдържанието на дисциплината ”Облигационно право” включва два основни аспекта на
изследване-общото учение за облигационното отношение и специалните облигации. В първата част
се изследват общите принципи и въпроси на Облигационното право-обективното и субективното
облигационно право, облигационните отношения, източниците и по-специално общото учение за
договорите, престацията, изпълнението и отговорността при неизпълнение на облигацията и
обезпеченията. Във втората /особената/ част на Облигационното право се изучават два основни
проблеми:отделните видове облигационни договори и особените облигационни отношения, породени
от деликта, неоснователното обогатяване и гестията. Целият учебен курс е насочен да се разкрият
механизмите на пазарната икономика през призмата на гражданското право и да се изследват
актуалните въпроси, свързани с договарянето и отговорността, със стопанската непоносимост на
престацията, с отговорността на неизпълнилия задължението си, както и за изучаване не само на
уредените от закона облигационни връзки, но и на тези, които на основание чл.9 ЗЗД могат да доведат,
въпреки, че не са предвидени от нормативните актове.
Съдържание на учебната дисциплина:
Облигационно право- понятие, система, предмет, източници; Облигационно отношение.
Понятие и видове. Относителност. Претенция. Дълг и отговорност. Интересът на кредитора;
Извъндоговорни източници на облигационното отношение; Договорът; Престация; Изпълнение;
Неизпълнение; Гражданска отговорност; Неустойка и задатък; Погасяване на облигационното
отношение; Усложнения във връзка със страните;Привилегии и обезпечения; Продажба; Дарение;
Изработка; Наем; Заем-Влог; Договор за гражданско дружество; Спогодба; Публично обещание за
награда; Поръчка; Неоснователно обогатяване; Доброволно водене на чужда рабата без натоварване;
Непозволено увреждане.
Технология на обучението и оценяване:
1. Аудиторна заетост:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни
средства и видеофилми. В семинарните занятия се обсъждат основните въпроси на теорията,
изготвят се договори, решават се казуси. Извънаудиторно се организират посещения в съда и при
нотариус.
2. Самостоятелна подготовка: разработване на теми с теоретична и практическа насоченост,
решаване на казуси, решаване на тестове.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Облигационно право” се формира като се

оценяват отговорите на студентите на основата на писмено разработени въпроси, отговарящи на
съдържанието на въпросите от конспекта. Оценката на знанията се оценява по шестобалната
система. Окончателната оценка е сумарна и включва оценката от текущия контрол през семестрите
и оценката от писмения изпит.
Наказателно право
ECTS кредити: 14.5 (І част – 6.5 и ІІ част – 8.0)
Седмичен хорариум: 6 ч. л. + 2 ч. с. у.
Вид на изпита: писмен и устен
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: V – VІ
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки”
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Юлияна Матееава, катедра ППН, е-mail: juliana_mateeva@law.swu.bg
Доц. д-р Надежда Кръстева, катедра ППН, е-mail: nkrusteva@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Гергана Андонова, катедра ППН, е-mail: andonova@law.swu.bg
служ.тел: 073/ 886614, 073/ 833208
Анотация:
Учебната програма по „Наказателно право” има за цел да спомогне за получаване на
задълбочени и трайни знания от студентите по право. Наказателното право е основна правна наука от
кръга на задължителните и се изучава в два семестъра като завършва с един изпит. Но наказателното
право е важна съставна част от държавния изпит по наказателноправни науки, един от трите, с които
студентите завършват своето обучение.
Учебната програма следва структурата на науката за наказателното право. Тя се състои от
обща и особена част. В общата част се изясняват въпросите свързани с основните категории и
институти като: престъпление, наказание, вина, стадии, съучастие и др. На тази основа по- нататък
в особената част се изясняват и отделните видове престъпления.
Обучението по наказателно право се извършва чрез изнасянето на лекции и провеждането
на семинари по почти всички теми от лекционния курс.
Съдържание на учебната дисциплина:
ПОНЯТИЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ИЗТОЧНИЦИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО. ДЕЙСТВИЕ
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ. НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИ ЛИЦА. ОБЩА
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. СЪСТАВ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО КАТО
ДЕЯНИЕ. ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПРАВНОСТ НА ДЕЯНИЕТО. ОБСТОЯТЕЛСТВА, ИЗКЛЮЧВАЩИ
ОБЩЕСТВЕНАТА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПРАВНОСТ. ВИНА. ФОРМИ НА ВИНАТА. ИЗКЛЮЧВАЩИ ВИНАТА
ОБСТОЯТЕЛСТВА. СТАДИИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. СЪУЧАСТИЕ. УСЛОЖНЕНИ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. МНОЖЕСТВО ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НАКАЗАНИЕ. СИСТЕМА И ВИДОВЕ НАКАЗАНИЯ.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО. ОСВОБОЖДЛВАНЕ ОТ ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ И ОТ
НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. ПОГАСЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ И НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА НАКАЗАНИЕТО. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЛИЧНОСТТА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА,
СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СТОПАНСТВОТО. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ.
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Технология на обучението и оценяване:

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с
изискванията на Наредба №21 на МОН от 2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити.
Критериите за оценяване се обявяват предварително от преподавателя, взема се предвид и
участието в семинарните занятия и работата по време на семестъра. Резултатите се обявяват до две
седмици след изпита. Оценяването е по шестобалната система. В едноседмичен срок след
обявяването на резултатите всеки студент има право да получи консултация по писмената си работа
и основанията за поставената оценка. Писмените работи се съхраняват три месеца. Студентите
могат да кандидатстват за повишаване на оценката чрез допълнително явяване на изпит. За целта
подават молба до декана. Допълнителният изпит се провежда в срок, съгласуван с преподавателя и
учебния отдел. Преподавателят собственоръчно попълва протокола и главната книга. Студенти с
индивидуален протокол се явяват на изпит на допълнително определени дати.
Търговско право – I част
ECTS кредити: 10
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: VІ
Методическо ръководство: Катедра
„Гражданскоправни науки» Правноисторически факултет
Лектор:
Доц. д-р Рая Колева
Тел: 073/ 833208, E-mail: raia@law.swu.bg

Седмичен хорариум: 5л+2су+р
Вид на изпита: писмен и/или устен

Анотация:
Дисциплината „Търговско право – I част” има за предмет онази част от обективното
търговско право, която съдържа правния статут на търговците и техните правни форми, в които
могат да извършват търговска дейност, вписване на търговците в търговския регистър, търговското
представителство и посредничество, общите положения за търговските дружества и другите видове
търговци, учредяването, устройството, управлението, прекратяването и ликвидацията на
търговските дружества. Но обучението не свежда само до придобиване на знания относно
търговскоправните норми и практиката по тяхното прилагане, а се дава възможност на теоретично
ниво да правят съпоставки и връзки между отделните търговско правни фигури и институти, да
открият спецификите на търговското право, както и да придобият знания по основните въпроси на
търговското право, необходими с оглед специалността им. Едновременно с това в сферата на
обучение влиза и науката за търговското право с изработените от нея понятия, идеи, концепции и
теории. В резултат на това студентът може да овладее знания не само за основните нормативни
актове в областта на търговското право и практиката по тяхното прилагане, но и да се запознае с
изработения от търговскоправната наука юридически апарат, с теоретичната обосновка на
закрепените в закона правни норми, с правилата за тяхното тълкуване и прилагане.
Съдържание на учебната дисциплина:
Темите на лекциите дават възможност на студентите да се запознаят с предмета, метода на
правно регулиране, принципите и източниците на търговското право, с въпросите на търговското
качество, търговското предприятие, търговското представителство и посредничество, общите
положения за търговските дружества и другите видове търговци, производствата по учредяването,
устройството, управлението, прекратяването и ликвидацията на търговските дружества.
Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин - чрез лекции, семинарни
упражнения и контролирана извънаудиторна работа. В семинарните занятия се решават казуси,
подходящо подбрани от практиката, съобразени със спецификата на изучаваната материя.
Провеждат се два колоквиума под формата на решаване на тестове, чрез които се оценява
индивидуалната подготовка на всеки студент. Самостоятелната извънаудиторна работа се свежда до
разработването на теми с теоретична и практическа насоченост, в която прилагат усвоените знания
при изследването и анализа на различни правни институти от областта на търговското право и
намират решения на конкретни правни проблеми. Окончателната оценка по дисциплината се
формира след положен писмен изпит. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на
семинарните упражнения и положителни оценки на тестовете и извънаудиторната работа.

Право на Европейския съюз
ECTS кредити: 6.5
Седмичен хорариум: 6 л + 1 су Форма за
проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен Семестър:
VІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Международно право и международни отношения»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Проф. д-р Габриела Белова, катедра «Международно право и международни отношения» тел:
073/ 886621, E-mail: gbelova@law.swu.bg
Анотация:
Целта на учебната дисциплина е запознаването на студентите със съдържанието на основни
юридически понятия и термини като: Европейски общности, Европейски съюз, европейска
интеграция, международно право, национална правна система, правна система на Европейския
съюз, институционна система на Европейския съюз, правомощия на институциите и органите на
Европейския съюз и техните актове, международни организации, Европейски организации с обща
компетентност, Европейски организации със специална компетентност, Договор за Европейска
конституция, международен договор, конституция, Институции и органи на Европейския съюз,
първично и вторично право на Европейския съюз, политики на Европейския съюз.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по „Право на Европейския съюз” включва изучаване на същността, източниците и
принципите на Право на ЕС, на Договора за Конституция за Европа, на вторичното право, правната
основа на Общия пазар, правния израз на общите политики: търговска, селскостопанска,
транспортна, социална и др. Също така се предвижда изучаване на правната закрила на
интелектуалната собственост, правната защита на потребителите, правния израз на общата външна
политика в областта на сигурността и правораздаването.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението на студентите по дисциплината „Право на Европейския съюз” се осъществява в
две основни направления:
1. Аудиторна заетост – лекции и семинарни занятия;
2. Самостоятелна работа – изготвяне на доклади и реферати.
Като текущ контрол се провежда колоквиум в края на семестъра, под формата на отговори
на въпроси от конспекта. Окончателната оценка се оформя като средноаритметична от оценката
на текущия контрол и оценката на писмения изпит.

Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на
поставените задачи и положителни оценки от текущия контрол и извънаудиторната работа.

Търговско право – II част
ECTS кредити: 10.0
Седмичен хорариум: 5л+2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки» Правноисторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Александър Иванов, Катедра «Гражданскоправни науки» служ.тел: 073/
833208, E-mail: alex_ivanov@law.swu.bg
Анотация:
Дисциплината има за предмет на изучаване специалните норми, посветени на равнопоставените
отношения между търговците при осъществяване на тяхната дейност, включително и с нетърговци
(потребителите). В тази си част тя „надгражда” облигационното право като дава знания за общите положения
за търговските сделки, които представляват отклонение спрямо разрешенията, които предлага общата част
на облигационното право. Освен това се изучават отделните търговски сделки, някои от които не са
модификация на общограждански сделки, а са непознати на облигационното право договори, включително и
такива, които нямат правна уредба като франчайзинг, факторинг, дистрибуторски договор и др. Дисциплината
има за предмет на изучаване и материята относно производството по несъстоятелност, която се открива
спрямо неплатежоспособни или свръхзадължени търговци.
Учебната програма на дисциплината “ Търговско право – II част”, е съобразена със съвременните
изисквания за обучение на студенти – юристи. За усвояването на знанията от студентите се използват не
само постиженията на съвременната теория по гражданско и търговско право, но и практиката по прилагането
на съвременното търговско законодателство.
Съдържание на учебната дисциплина:
Търговски сделки – понятие и видове. Сключване и съдържание на търговските сделки. Изпълнение
и неизпълнение. Търговски обезпечения. Търговска продажба. Договор за лизинг. Комисионен и спедиционен
договор. Договори за превоз. Застахователни договори. Банкови и борсови сделки. Административни
договори. Ценни книжа. Менителница, запис на заповед и чек. Публично предлагане на ценни книжа.
Производство по несъстоятелност – откриване, субекти, маса на несъстоятелността, оздравително
производство, обявяване в несъстоятелност, осребряване на масата, заличаване на търговеца.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин. В семинарните занятия се решават
казуси. Провеждат се два колоквиума под формата на решаване на тестове. Самостоятелната работа се
свежда до разработването на теми с теоретична и практическа насоченост.

Данъчно право
ECTS кредити: 7.5
Седмичен хорариум: 4 ч. лекции + 1 ч. упражнения
Форма за проверка на знанията: текуща оценка от тест
Вид на изпита: писмен
Семестър: VIII

Методическо ръководство: Катедра «Публичноправни науки», Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Валентина Александрова Голева, Катедра «Публичноправни науки", тел. 073/ 833208, e-mail:
aleksandrovavalentina@law.swu.bg
Анотация:
Учебната дисциплина „Данъчно право” е основна задължителна дисциплина. Тя е от
дисциплините, които са най-тясно свързани с пазарната икономика и с новите функции и задачи на
държавата. В нея се изучава системата от правни норми с които се установяват конкретните данъци,
а така също и реда и начините за определяне на размера и ефективното събиране на така установените
данъци. Особено внимание се отделя на правните гаранции за спазване на условията и предпоставките
за събиране на данъците и защита на конституционно закрепените права на гражданите.
Съдържанието на учебния материал е съобразено с получаваните от студентите знания по другите
дисциплини от учебния план.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие за данъци. Функции на данъците.Принципи на данъчната политика.
Законоустановеност на данъци те. Данъчн о прав о. Място на данъчното право в система та на
правните отрасли. Взаимоотношения на данъчното право с гражданското право. Източници на
данъчното право. Конституционни основи на данъчното право.Данъчният зак он - основен източник
на данъчното право . Елементи на данъчни я закон. Действи е на данъчноправните норми по време,
място и спрямолицат а. Тълкув ане на данъчноправните норми . Празноти в данъчните закони и
начини за тяхното преодоляване. Пр авна същнос т на данъка. Данъчно правоотношение.
Данъчноправни субекти. Държавата ка то активе н данъчноправен субект . Пасивни данъчноправни
субекти/еднолични и колективни/.Представителство между субектите в данъчното право.Възникване
и развити е на данъчнитеправоотношения. Обект на данъчн о облагане, данъчна основа, данъчна
единица, данъчна ставка.Съдържание на данъчното правоотношение. Данъчно задължение. Основни
и допълнителни данъчни задължения.Освобождаване от данъчна задълженост. Условни и срочни
данъчни задължения.Пораждане на данъчния дълг. Платимост на данъчния дълг. Отсрочка и
разсрочка на платимостта на данъчния дълг. Отговорност за заплащане на данъчния дълг. Погасяване
на данъчния дълг.Усложнения в развитието на данъчните правоотношения. Заобикаляне на данъчните
закони. Гаранции за събиране на данъчното вземане.Данъчноправни нарушения. Понятие и
класификация. процес - понятие и обща Данъчна администрация - структура, Данъчни
правонарушения. Понятие и класификация, видове. Основни начала на данъчния процес.организация
и правомощия. Основни процесуални права и задължения на данъчните субекти. Процесуални
действия на участниците в данъчното производство.Данъчен регис тър. Данъчни декларации.
Ревизионно производство. Доказателства и доказателствени средства в данъчния процес . Ревизи онен
акт. Изпълнение на ревизионните актове. Възстановяване и прихващане. Изменение на данъчните
задължения. Обжалване на ревизионния акт по административен ред. Обжал ване на ревизионния акт
по съдебен ред.Събиране на данъчните вземания. Общи правил а на производствотво за обезпечаване
и събиране на данъчните вземания. Пра вен режим на данък а върху добавената стойнос т. Субекти
на данък а. Дан ъчна регистрация. Обекти на облагане с данък добавена стойност. Облагаеми,
необлагаеми и освободени доставки. Производство по облаг ане с данък добавена стойнос т. Данъчен
период. Данъчен кредит. Документация и отчетност. Правен режи м на акцизите. Прав ен режи м на
корпоративното подоходно облагане. Субекти и обекти на дан ъчно облагане. Данъчн а основ а
/облагаема печалба/ при корпоративното подоходно облагане. Общи и специални правила за
определяне на данъчната основа. Производство по изчисляване и внасяне на данък а при
корпоративното подоход но облаг ане. Срокове. Авансови вноски Праве н режи м на облагане на
доходит е на физическите лиц а. Субекти и обекти на данъ чно облаг ане. Данъчн а основа при
облагане на доходите на физически лица. Начини за определяне на данъчната основа. Производство
по изчисл яване и събиране на данъка при данъчното облаг ане на доходите на физически лица. Правен

режим на данък а върху недвижимите имоти. Правен режи м на данъка върху наследствата. Пра вен
режи м на данъците при придобиване на имуществата по дарени е и по възмезден начин. Правен
режим на данъка върху превозните средства.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и
мултимедия, решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задачи, самостоятелна и
колективна работа по теми от учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията
на Наредба No 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити.
Трудово право

Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен и/или устен
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц. д-р Вера Лазарова, Катедра Гражданскоправни науки
тел: 073/ 833208
Доц. д-р Андрей Александров, Катедра Гражданскоправни науки
тел: 073/ 833208

Анотация:
Дисциплината “ТРУДОВО ПРАВО” се изучава традиционно от студентите по специалността
“Право” след усвояването на фундаменталните общотеоретични и цивилистични правни учебни
дисциплини. Тя също така е фундаментална за юридическото образование дисциплина и се вгражда
в общия фундамент на задължителните юридически дисциплини от групата на цивилистичните науки.
Това се основава на обстоятелството, че трудовото право е самостоятелен правен клон (отрасъл) от
действуващото обективно право и е свързано с основни, конституционно признати права на
гражданите – на труд, почивка, отпуск, безопасни и здравословни условия на труда, възнаграждение,
професионално сдружаване, стачка и пр.
Съдържание на учебната дисциплина:

Лекционният курс по Трудово право е разпределен в три дяла: І. Общо учение за трудовото право,
ІІ. Трудови отношения; ІІІ. Други (нетрудови) отношения, регулирани от трудовото право.
В първия дял на студентите се поднася специфичната за трудовото право теоретична материя,
отнасяща се до предмета на изучаване и системата на трудовото право, методите за регулиране на
трудовоправните отношения, източниците, основните принципи и функции на трудовото право.
Вторият дял е посветен, така да се каже на същинските трудови отношения. Въводът в тази материя
се осъществява чрез общата правна характеристика на трудовото правоотношение, следван от
юридическата характеристика на субектите (страните) на трудовите правоотношения, основанията за
тяхното възникване, изменение и прекратяване и съдържанието им - параметрите на престацията на
работника или служителя (работно време, почивки, отпуски, трудови норми, трудова дисциплина) и
отговорностите за неизпълнение (дисциплинарна и имуществена); параметрите на престацията на
работодателя (осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, трудово възнаграждение и
обезщетения, зачитане на честта и достойнството на работника или служителя), съответно отговорностите за неизпълнение (гражданска, административнонаказателна и наказателна
отговорност). Специално внимание в този дял се отделя на режима на прекратяването на трудовото
правоотношение и правната защита срещу незаконно уволнение.
Третият дял на лекционния курс е посветен на “другите отношения, непосредствено свързани с
трудовите” съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 КТ, които съставляват предмет на трудовото право. В
този дял последователно се излага и анализира режимът на отношенията, свързани и произтичащи от:
професионалното сдружаване, социалното партньорство тристранно сътрудничество, колективно
преговаряне, непосредствено участие на работниците и служителите в управлението на
предприятията), професионалната квалификация, социално-битовото и културното обслужване на
работниците и служителите, трудовите спорове (правните трудови спорове и трудовите конфликти),
административният контрол за спазването на трудовото законодателство и отговорността за неговото
нарушаване, трудовоправната проблематика на безработицата.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин - чрез лекции, семинарни
упражнения и извънаудиторна работа. Семинарните занятия по начало следват лекционната
програма, като ударението се поставя върху придобиването на умения за практическо прилагане на
усвоените теоретични познания, законодателството съдебната, административна и синдикална
практика. Поради това ядрото на семинарните занятия съставлява решаването на юридически казуси
– по начало взети от реалната практика и съответно - тематично пригодени към съответната конкретна
материя. При необходимост се възлага изготвянето на различни книжа, свързани с решаването на
казусите – изготвяне на искови молби, адвокатски защити, постановяването на съдебни решения и
определения. Доколкото преподаваната материя позволява, провеждат се т.нар. делови игри –
постановка на съдебно заседание, уреждане на трудов конфликт чрез преговори, посредничество,
арбитраж, организиране на стачка и др. под. При деловите игри студентите се групират според
процесуалното качество, което ще представляват – ищци, ответници, съдии, арбитри, адвокати,
синдикати, работодатели, ръководители и пр. Въобще, семинарните занятия са предназначени преди
всичко да онагледят правната действителност и с това да улеснят и подобрят качеството на
поднесените на студентите правни познания

Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит под формата на тест
и устно препитване. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на семинарните
упражнения и положителни оценки на текущия контрол.

Наказателнопроцесуално право
ECTS кредити: 14.5
Седмичен хорариум: 4 ч. л, 2 ч. су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Семестър: VIII - IX
Методическо ръководство: Катедра ППН, Правно-исторически факултет
Лектор: проф.д-р Добринка Чанкова, катедра «Публичноправни науки" в ПИФ на ЮЗУ “Н.Рилски”,
тел./факс: 073/ 833208, E-mail: chankova@law.swu.bg
Анотация:
Наказателнопроцесуалното право е основна наказателноправна наука, която се изучава в
специалността Право. Неин предмет е процесуалното наказателно право, като клон на обективното
право. Учебният курс включва основните понятия, категории и институти на съвременното
наказателнопроцесуално право, основните принципи, върху които е изградена
наказателнопроцесуалната система, процесуалното положение на участниците в наказателното
производство, действията и правоотношенията, свързани с разглеждане и решаване на
наказателните дела, проблемите на доказателственото право, фазите и стадиите на процесуалното
развитие.
Съдържание на учебната дисциплина:
I Модул- Общи правила
Цели: осмисляне на основните положения, функции и задачи на наказателнопроцесуалното право
като отрасъл на обективното право и на наказателния процес като дейност
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на наказателния процес
ІІ Модул- Субекти на наказателния процес
Цели: запознаване с процесуалното положение на субектите на наказателния процес
Очаквани резултати: разбиране на мястото и ролята на процесуалните субекти
ІІІ Модул- Доказателствено право
Цели: придобиване на знания за доказателствата, доказателствените средства и доказателствените
способи
Очаквани резултати: формиране на правилно разбиране и умения да си служат с доказателствения
материал
ІV Модул- Досъдебно производство
Цели: придобиване на знания за мястото и значението на досъдебната фаза
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на досъдебното производство с оглед
правилни професионални действия
V Модул- Съдебно производство
Цели: усвояване на знания за съдебната фаза като център на наказателния процес
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на съдебната фаза с оглед правилни
професионални действия
VІ Модул - Особени правила
Цели: придобиване на знания за особените правила и производства в наказателния процес

Очаквани резултати: разбиране на смисъла, значението и нарастващата роля на особените
производства и правила
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства и
видеофилми. В семинарните занятия се обсъждат основните въпроси на теорията, изготвят се
процесуални актове, решават се казуси. Провеждат се симулации с участието на студентите.
Извънаудиторно се организират посещения в съда, полицията, затвора.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид и участието в семинарните занятия и работата по време на семестъра.
Осигурително право

ECTS кредити: 7
Седмичен хорариум: 4л+ 2су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка

Вид на изпита: писмен и/или устен

Семестър: ІХ
Методическо ръководство: Катедра «Гражданскоправни науки» Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц. д-р Вера Лазарова, Катедра «Гражданскоправни науки» тел: 073/ 886614, 073/ 833208, email:
v.lazarova@law.swu.bg
Доц. д-р Андрей Александров, Катедра «Гражданскоправни науки» тел: 073/ 833208

Анотация:
Осигурителното право разглежда основните проблеми на правното регулиране на обществените
отношения, във връзка с материалното обезпечаване на гражданите, изразяващо се в предоставянето
на материални средства за задоволяване на техните и на членовете на семейството им нужди, във
формата на парични обезщетения, пенсии, помощи и други определени предмети на употреба,
когато те са изпаднали в състояние на неработоспособност в резултат на точно определени причини
– болест, трудова злополука, професионална болест, майчинство, старост, смърт, безработица и др.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебната дисциплина “Осигурително право” има за задача да даде на студентите от специалност
“Право” необходимите знания за основните принципи, понятия и институти на осигурителното
право, което включва общественото осигуряване, здравното осигуряване и социалното подпомагане.
Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин - чрез лекции, семинарни
упражнения и извънаудиторна работа. В семинарните занятия се обсъждат основните въпроси на
теорията, решават се казуси. Извънаудиторно се организират посещения в съда. Самостоятелната
подготовка предвижда решаване на казуси, разработване на теми с теоретична и практическа
насоченост.
Окончателната оценка по дисциплината се формира след положен писмен изпит и устно препитване
по въпросите от конспекта. За заверката на семестъра се изисква редовно посещение на семинарните
упражнения и положителни оценки на текущия контрол.

Гражданскопроцесуално право
ECTS кредити: 18
Седмичен хорариум: 5 л + 2 су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІХ-Х
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Проф. д-р Валентина Попова, val_popova@law.swu.bg
тел: 073/ 833208
Ас. д-р Незабравка Стоева
тел: 073/ 833208
Анотация:
Учебната дисциплина “Гражданскопроцесуално право” има за предмет изучаването на
гражданскопроцесуалното право, общото учение за гражданския процес, отделните институти на
гражданския процес, гражданските процесуални правоотношения. Гражданският процес разкрива
предвидената от правото възможност за защита на накърнените или заплашени от накърняване
граждански права, посредством законоустановените за това видове граждански процеси - исковия,
обезпечителния и изпълнителен процес, охранителните производства, арбитража.
Целите на учебната дисциплина “Гражданскопроцесуално право” са :
- Да даде основни и задълбочени знания на студентите в материята на гражданско
процесуалното право;
- Да се разбере същността на процесуалното правоотношение защита- санкция;
- Да изгради умения у студентите за правилното тълкуване и прилагане на нормите
гражданскопроцесуалните норми;
- Студентите да получат, както теоретични знания, така и да бъдат запознати със съдебната
практика, предмет на тълкувателните решения на ВКС в тази материя;
- Да се формират умения у студентите за водене на съдебен процес при осъществяване
защитата на нарушените материални граждански права.
- Да помогне на студентите на базата на доброто познаване на материята на
гражданскопроцесуалното право да развият умението за творческо юридическо мислене
с оглед на бъдещата им практическа работа.
Поради характера на гражданския процес като защита-санкция и тясната му функционална връзка с
материалното
гражданско
право
/всичките
му
клонове/,
учебната
дисциплина
“Гражданскопроцесуално право” е свързана с учебните дисциплини, в които се изучават, както

общата част на гражданското право, така и всички негови клонове, като предпоставя необходимостта
от добри познания по тези учебни дисциплини.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по “Гражданскопроцесуално право” включва следните съдържателни модули: учението за
гражданския процес; съдебен исков процес; общ исков процес; особени искови; въззивно и
касационно обжалване; отмяна на влезли в сила решения; обезпечителен процес; общо учение за
изпълнителния процес; европейски граждански процес; охранителни производства; арбитраж.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението включва провеждане на лекции и семинарни упражнения по въпросите на гражданския
процес.
Самостоятелната подготовка предвижда: провеждане на юридически изследвания; решаване на
казуси; разработване на теми с теоретична и практическа насоченост. На семинарните занятия се
решават казуси, специално подбрани от практиката, съобразени със спецификата на изучаваната
материя.
Като текущ контрол се провежда колоквиум в края на всеки семестър, под формата на отговори на
въпроси от конспекта или решаване на казус. Окончателната оценка се формира като се оценяват
отговорите на студентите по няколко въпроса от конспекта и се отчетат резултатите от текущия
контрол .
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставените
задачи и положителни оценки от текущия контрол и извънаудиторната работа.
Международно частно право
ECTS кредити: 9
Седмичен хорариум: 5 л + 2 су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: Х
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
доц. д-р Ана Джумалиева, тел: 073/ 886614, 833208
Анотация:
Предметът на учебната дисциплина е изучаването на международното частно право като
самостоятелен правен отрасъл, представляващ част от международния сектор на българската
национална правна система. Предмет на правния отрасъл са частните обществени отношения с
международен елемент, развиващи се в условията на интензивно международно сътрудничество.
Това са частни отношения между лица /физически и юридически/ с различна националност, между
лица /физически и юридически/ и международни организации, както и между посочените лица и
държавите, а също така и между самите държави. Значението на тези частни обществени отношения
нараства непрекъснато в съответствие на нарастващото значение на международния делови обмен
в условията на глобалната икономика.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по Международно частно право включва: същността и предмета на международното
частно право, правното регулиране на имуществените и свързаните с тях неимуществени отношения
с международен елемент, същността, видовете и действието на преките и отпращащи норми,
проявлението на международния елемент в гражданското право и неговите подотрасли: вещното
право, правото на интелектуална собственост, облигационното право, семейното право,

наследственото право, както в търговското право, трудовото право, а също и при възникване и
решаване на спорове с частноправен характер.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението на студентите по дисциплината „Mеждународно частно право” се осъществява
в две основни направления:
3. Аудиторна заетост – лекции и семинарни занятия;
4. Самостоятелна работа – изготвяне на доклади и реферати.
Като текущ контрол се провежда колоквиум в края на семестъра, под формата на отговори
на въпроси от конспекта. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите
по няколко въпроса от конспекта и се отчетат резултатите от текущия контрол .
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на
поставените задачи и положителни оценки от текущия контрол и извънаудиторната работа.
Семейно и наследствено право
ECTS кредити: 9
Седмичен хорариум: летен семестър – 6 ч.л + 2 ч. су
Форма за проверка на знанията: текущ контрол, окончателна оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: Х
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц. д-р Таня Йосифова, тел: 073/ 833208, e-mail: tiossifova@gmail.com
Доц. д-р Александър Иванов, Катедра «Гражданскоправни науки» служ. тел: 073/ 833208, E-mail:
alex_ivanov@law.swu.bg
Анотация:
Учебната дисциплина “Семейно и наследствено право” е основна правна дисциплина, която
се изучава от студентите в юридическите факултети. Тя е от категорията на задължителните учебни
дисциплини по смисъла на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист". Дисциплината
обединява материята на семейното и наследственото право, които традиционно се изучават заедно
поради тясната връзка помежду им. Като учебна дисциплина тя обхваща нормите и институтите на
този дял от гражданското право, който урежда обществените отношения, възникващи от трите
основни юридически факта на семейното право - брак, родство и осиновяване. Съобразно това се
изследват последиците от проявлението на тези юридически факти, а именно личните и
имуществени отношения между съпрузите, начините, основанията, реда и последиците за
прекратяване на брака, основанията, условията и реда за търсене и оспорване на произход,
отношенията между родители и деца, предпоставките, реда и последиците на осиновяването, както
и на неговото прекратяване и т.н.
Дисциплината предоставя знания и по отношение на отношенията, свързани с преминаване
на имуществото на едно починало лице към неговите наследници. В този смисъл подробно се
изследват и анализират правната същност и особеностите на двата вида наследяване - по закон и по
завещание, както приемането и отказът от наследство. Дисциплината предоставя знания и във
връзка с отношенията, възникващи при настойничество и попечителство, както и знания по такава

интердисциплинарна материя като делбата на наследство.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие, развитие и принципи на българското семейно право. Семейни отношения. Брак.
Сключване – форма и процедура. Условия и пречки за брак. Лични и имуществени отношения
между съпрузите. Прекратяване на брака. Развод. Последици от прекратяване на брака. Произход.
Осиновяване. Отношения между родители и деца. Издръжка. Настойничество и попечителство.
Въведение в наследственото право. Основни наследственоправни термини. Наследяване по закон.
Наследяване по завещание. Придобиване на наследство. Отношения между наследниците и между
тях и трети лица. Делба на наследство.
Технология на обучението и оценяване:
1.

Аудиторна заетост:

Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни
средства и видеофилми. В семинарните занятия се обсъждат основните въпроси на теорията,
решават се казуси, разиграват се симулативни процеси. Извънаудиторно се организират посещения
в съда.
2. Самостоятелна

подготовка:

Разработване на теми с теоретична и практическа насоченост, решаване на казуси, решаване
на тестове.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Семейно и наследствено право” се формира
като се оценяват отговорите на студентите на основата на писмено разработени тестове, обхващащи
съдържанието на въпросите от конспекта. Оценката на знанията се оценява по шестобалната
система. Окончателната оценка е сумарна и включва оценката от текущия контрол през семестъра
и оценката от писмения изпит.

Общо учение за държавата
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3 часа лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: устен
Семестър: I
Методическо ръководство:
катедра "Публичноправни науки"
Правно-исторически факултет
Лектори: проф. д.н. Георги Петков Близнашки, катедра "Публичноправни науки"
тел. 073/ 833208, е-mail: g.bliznashki@law.swu.bg georgi_bliznashki@yahoo.com
Анотация:
Учебният курс по "Общо учение за държавата" запознава студентите с основните теории за възникване и
оправдание на държавата. Представя обща характеристика на античния град-държава, на средновековната
империя и на модерната държава като проследява еволюцията на идеите за държавата от класическата
античност до началото на Новото време. Анализира принципите на взаимоотношенията между гражданското
общество и политическата държава. Изследва конститутивните елементи на държавата – население,
организирано като нация, публична власт и територия. Поставя акцент върху политико-гражданската
концепция и етнико-културната концепция за нацията като извежда и съвременното понятие за нация.
Разглежда суверенитета като основно качество на публичната власт, изяснявайки същността на националния
и народния суверенитет. Проследява историческите предпоставки за възникването на теорията за
учредителната власт на нацията и разграничението й от учредените власти. Изяснява ценностния консенсус на
обществото и държавата през различни исторически епохи. Анализира либералната правова държава, както и

съвременната демократична, правова и социална държава. Представя функциите на модерната държава и
изследва авторитарните и тоталитарни тенденции в нейното развитие. Разглежда понятието за форма на
държавата, както и видовете държавни форми. Проследява взаимовръзката както между държавата и правото,
така и между държавата и международните отношения.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет и методи на учебната дисциплина „Общо учение за държавата“. Възникване и оправдание на
държавата. История на държавата. Формационен подход и цивилизационен подход. Еволюция на идеите за
държавата. Диференциацията гражданско общество и политическа държава. Конститутивни елементи на
държавата. Учение за нацията. Учение за суверенитета. Учредителна власт на нацията и учредени власти.
Единство на властта и разделение на властите. Ценности и цели на модерната държава. Либералната правова
държава (XIX-ти век – първите десетилетия на XX-ти век). Авторитарни и тоталитарни тенденции в развитието
на модерната държава. Съвременната демократична, правова и социална държава. Функции на модерната
държава. Форма на държавата. Видове политическа интеграция: персонална, функционална и предметна.
Видове държавни форми: монархия и република. Държава и право. Правотворчество. Държавата и
международните отношения. Европейска интеграция. Глобализация.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението се осъществява по традиционно утвърдения начин чрез провеждане на лекции като се използват
и мултимедийни презентации. За самостоятелна извънаудиорна работа се възлага изготвянето на теоретични
и научно-практически разработки по предварително консултирани с преподавателя теми. Оценяването на
постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30
септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.

Политология
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: I-ви
Методическо ръководство:
Катедра «Международно право и международни отношения»,
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Николай Попов, Катедра «Международно право и международни отношения» тел: 88 66 21
Анотация:
Лекционният курс има за цел да даде знания за същността, обхвата и съдържанието на
политологията като академична дисциплина. Той включва изучаването на основни понятия и
категориални единици, изясняването на които предоставя възможност за усвояване на
необходимите методологически подходи с оглед успешното анализиране на конкретни политически
проблеми.
Използвайки историческата ретроспекция, курсът проследява развитието на политиката от
древността до наши дни. Специално внимание е отделено на такова фундаментално явление като
демокрацията в исторически и съвременен аспект, на различни философски течения и по- специално
на либерализма и консерватизма.
Съдържание на учебната дисциплина:
Политологията като академична дисциплина; Политика и власт; Демокрация и политика;
Демокрация в съвремеността; Политически процес и политическа система; Конституцията – основа
на политическата система; Управляващ елит; Парламентарно ръководство на обществото;

Изпълнителна власт и правителство; Политически партии; Партийни системи; Философски течения
на либерализма и консерватизма; Формиране на еднотипни фамилии от партии в Западна Европа и
тяхната политическа ориентация; Избори и избирателни системи; Формации (групи) за въздействие
върху политически процес; Политическа култура и промяна; Политически процес и институции в
съвременна Европа; ЕС и Съвет на Европа; Гражданско общество.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции и семинарни упражнения.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните
упражнения включват разискване,
дискутиране,
диспутиране,
обсъждане, асоциативен метод, обсъждане на
проблемни ситуации, самостоятелна и колективна работа по учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Социология на правото
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство:
Правно-исторически факултет
Анотация:
Цели на дисциплината Социология на правото: предназначена е да даде на студентите знания
за предмета,обхвата и съдържанието на тази нова научна област,да ги запознае с историческите
предпоставки за нейното възникване и развитие, с характерните особености както на европейската,
така и на американската правно-социологическа школа, със спецификата на емпиричното правносоциологическо познание. Тези знания, поради спецификата на своя предмет, неизбежно се свързват
с общотеоретичните достижения както на общата социология и на философията на правото, така
също и с огромния обем от научно-практически достижения на отрасловите юридически науки. По
този начин разширения 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. В процеса на обучение студентите
придобиват знания и опит за органическо съчетаване на юридическия със социологическия подход в
бъдещата си професионална практика.
Друго основно предназначение на курса е да създаде у студентите умения за използване на
съвременните методи на емпирично правно-социологическо изследване в бъдещата им работа като
практикуващи юристи. С оглед на това те се запознават с методиката на емпиричното правносоциологическо изследване, с възможностите на емпиричните изследователски технологии за позадълбочено вникване в сложните юридически казуси, които са част от бързо променящата се
правнорегулативна дейност. Специално внимание се отделя съществуващите европейски стандарти
и ролята на правно-социологическите изследвания в процеса на хармонизиране на
законодателството с правото на ЕС.
Лекционните занятия се съчетават с участие на студенти в работата на някои от титулярите
на трите вида власти, както и в конкретно провеждане на социологически изследвания в отделни
правни направления.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна и посредством провеждането на упражнения. За

самостоятелна работа се възлага изготвяне на теоретични и научно-практически разработки,
решаване на тестове.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултати от текущия контрол постигнат на упражненията.
Английски език
Право - 1. курс
ECTS кредити: 1.5 + 2.5
Седмичен хорариум: 0л + 0су + 0лу +3пу
Форма на проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен и устен
Методично ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21; e-mail: georgieva@swu.bg
АНОТАЦИЯ:
Дисциплината надгражда чуждоезиковата компетентност на студентите, така че да могат да
четат, слушат и разбират сложни текстове, голям процент от които от научно естество. Курсът се
характеризира със силно мотивиращи за разговор теми, систематично разширяване на речниковия
запас, практически упражнения върху техниките на произношение. Целта на дисциплината през тези
два семестъра е да доведе студентите до онова състояние на увереност в езика, което да им позволи
да го използват свободно за професионални нужди и дори на протоколно ниво.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Handouts comprising: Revision of Tenses; Active/ Passive Voice; Reported Speech; Conditionals;
Wish + past simple/past perfect/ would + infinitive; Phrasal Verbs; Gerunds and Infinitives; Countability and
Plural nouns; Adjective order; Adverbs: meaning and position; Modal Verbs; Reading and summarizing
political articles; Discussions on topical issues.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни тетрадки,
специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи. Необходимите
езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения, които изискват
активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните тенденции в езиковото
обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни устройства, както и
обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие. Текущата оценка се
формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат обикновено след писмените,
тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от степента на владеене на езика от
студентите.
Английски език
Право - 2. курс
ECTS кредити: 1.5 + 2.5
Форма на проверка на знанията: изпит

Седмичен хорариум: 0л + 0су + 0лу + 3пу
Вид на изпита: писмен и устен

Методично ръководство: Правно-исторически факултет, Катедра „Международно право и
международни отношения”,
Лектори: доц. д-р Гергана Георгиева, тел. 073 / 88 66 21; e-mail: georgieva@swu.bg

АНОТАЦИЯ:
Дисциплината разширява речниковия фонд на студентите, както и задълбочава и
усъвършенства изградената им комуникативна компетентност до ниво, което да им позволява
свободно да се изразяват на езика и да обменят мисли и идеи от всяка сфера на живота и познанието.
Разширяването на речниковия фонд протича през време на целия курс, като се набляга изключително
на задълбочаване познанието на студентите по отношение на колокацията и функцията на
граматическите допълнения в структурата на изречението.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА:
Handouts comprising: Collocation; Idioms and personality expressions; Multiple-choice questions;
Gapped texts; Reading journals and extracts of books on issues related to Law; Essay writings on problems
regarding recent news; Discussions on topical articles and summaries of various English and Bulgarian texts
(in English).
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни тетрадки,
специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи. Необходимите
езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения, които изискват
активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните тенденции в езиковото
обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на мултимедийни устройства, както и
обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при редовно присъствие. Текущата оценка се
формира от тестове, съобразени с материала. Устни изпити се провеждат обикновено след писмените,
тъй като целят да затвърдят впечатленията на преподавателя от степента на владеене на езика от
студентите.
Архивознание и документация
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 3 ч. л.
Форма на проверка на знанията: текущи тестове и реферати
Вид на изпита: писмен
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра Българска история и архивистика
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Марияна Пискова, катедра Българска история и архивистика
е-mail: piskova_marijana@abv.bg
Анотация:
Учебната дисциплина е част от подготовката на съвременния студент и подпомага
формирането на неговата информационна и професионална култура в областта на
документалистиката и архивистиката.
Съдържание на учебната дисциплина:
Проследява се еволюцията на писмените документи и употребата на различни носители на
информация на различните етапи от развитието на обществото. Студентите се запознават с
историческото развитие на архивите в света - от възникването на първите архивни сбирки и архиви в
древността до съвременните архивни модели. В отделни тематични кръгове и в сравнителен план се

разглеждат централизираните и нецентрализирани архивни модели; архивното законодателство;
професионалното образование, както и проявите на на сътрудничество между архивите и дейността
на международната архивна общност и на Международния съвет на архивите към ЮНЕСКО.
Специално внимание се отделя на опититие за унифициране на правилата за архивно описание в
международен стандарт, както и на европейските норми за достъп до архивите.
В контекста на историята на архивите се изучава възникването и развитието на българските
архиви и изграждането на национална архивна система. Чрез предвидените в програмата теми се
цели да се създаде обща представа за спецификата на българския архивен модел.
Студентите се запознават със същността и многофункционалността на документа и неговата
роля в управленския процес. Предвижда се изучаване правилата на съвременното документиране и
документооборот в държавната администрация, включително разкриване спецификата на
дипломатическите документи и тяхното съставяне и оформяне.
Технология на обучението:
Обучението се осъществява чрез лекционни занятия и самостоятелна работа на студентите.
По време на занятията се използват разнообразни нагледни и интерактивни учебни материали
(кинодокументи, фотоизвори в електронна форма и в традиционен вариант), които подпомагат
пълноценното овладяване на учебното съдържание от студентите. Поощряват се инициативи и
активности на студентите.
По време на обучението, студентите са оценявани текущо, както в областта на теоретичната
им подготовка, така и по отношение на усвояването на правилата на съвременното документиране и
документооборот в държавната администрация, включително разкриване спецификата на
дипломатическите документи и тяхното съставяне и оформяне.
Административна култура и етика
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 45 ч. лекции
Форма за проверка на знанията: защита на реферат, дискусия, окончателна оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: І-ви
Методическо ръководство:
Правно-исторически факултет
Анотация:
Учебната дисциплина е предназначена да помогне на обучаваните студенти да осмислят
организацията като културно явление и да получат знания за различните типове организационна
култура, да съдейства за развитие на уменията им за диагностика на културата в организацията и да
очертава възможните подходи и стратегии за културна промяна, да стимулира процеса на
личностното им усъвършенстване чрез запознаването с общозначими норми и ценности
Съдържание на учебната дисциплина:
Теоретични аспекти на етиката. Професионална етика и етично поведение. Особености на
етичното поведение в организациите. Видове етичен режим в обществените служби. Модел за
етично поведение в организацията. Инструментариум за ефективна стратегия за превенция на
неетичното поведение. Етични кодекси в организациите. Етичен кодекс на държавния служител.
Регулиране на етиката на международно ниво. Организационната култура. Типове и типологии
организационна култура. Ценности в организацията. Моралните конфликти и тяхното разрешаване.
Общуване и доверие в организацията. Конфликт на интереси в администрацията.

Технология на обучението и оценяване:
1. Аудиторна заетост: Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се
използват мултимедийни средства. Извънаудиторно се решават етични казуси.
2. Самостоятелна подготовка: разработване на теми с теоретична и практическа
насоченост, обзор на литература, решаване на тестове;
Окончателната оценка по учебната дисциплина "Административна култура и етика" е сумарна и се
формира като се оценяват защитата на рефератите и провежданите бeседи на семестриалния изпит.
Оценката на знанията се оценява по шестобалната система.
Римско частно право
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 3 часа лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: І
Методическо ръководство:
Катедра “Гражданскоправни науки ”
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Константин Танев, Катедра «Гражданскоправни науки”
Служ.тел: 073/ 833208
Анотация
„Римско частно право” задоволява обществените потребности от специалисти за
научноизследователската, преподавателската и стопанската дейност с висока квалификация като
постоянната нужда от задълбочаване и разширяване на правноисторическите, теоретичните и
сравнителноправните знания с оглед практическата необходимост от задълбочено разбиране на
процесите на формиране на актуалните частноправни институти в контекста на унификационните
тенденции в правото на европейските страни и Европейския съюз; придобиването на дълбоки
познания и практически умения в областта на частноправния анализ и перспективите в историческото
формиране, настоящия статус и възможностите за унифицирана интерпретация на разнообразните
националноправни системи в контекста на общия им произход и търсените възможности за
сближаване; Утвърждаване на възпитанците на Юридическия факултет като водещи специалисти в
образователното пространство на Европейския съюз.
Цели, задачи и очаквани резултати
Целта на курса е студентите да получат базисни знания за историческото развитие на римското право,
значението му за актуалните правни системи и съвременния статус на науката. Акцентът е поставен
върху формирането на цивилистичното мислене в контекста на романистичната традиция като
практическа необходимост за студентите в тяхната практическа реализация.
Знанията, придобити вследствие обучението, са важни както за теоретическата подготовка
на студентите, така и за практиката им на национално и международно ниво.

Обща теория на пазарното стопанство
ECTS кредити: 4

Седмичен хорариум: 4л+0су+0лу+0пу+р

Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: IІ
Методическо ръководство:
Катедра „Международно право и международни отношения“,
Правно-исторически факултет
Лектор:
Проф. д-р Татяна Хубенова, Катедра "Международно право и
международни отношения" тел.: 073/ 886621
Анотация:
Основната цел на лекционния курс е да изясни на студентите същността на икономическите
процеси и отношения, законите и принципите на пазарното стопанство, което ще им позволи подобре да разбират и оценяват процесите и явленията в обществените отношения и да прогнозират
тяхното развитие.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебната дисциплина е разделена на четири модула:
1. В първия модул на курса се проследяват икономическите процеси и отношения, за да се
очертае техния генезис. Анализират се основните икономически закони на пазарното
стопанство, икономическите отношения и форми на собственост, производството,
потреблението и инвестиционните процеси в икономиката.
2. Във втория модул, който е основен, акцентът е поставен върху най-общите принципи на
пазарната икономика и нейните механизми. Изясняват се същността на пазара – проблемите
на свобода на избора на видовете и формите на дейност, позициите на пазарните субекти,
въпросите на ценообразуването и формите на конкурентна борба. На анализ се подлагат
същността на пазарните структури и видовете пазари. Важно място заема изясняването на
същността на парите и функциите на паричната система. Кредитната система, като цяло,
същността и формите на кредитните отношения се разглеждат като динамично развиващи се
процеси в системата на пазарните отношения. Свое място в този модул намират и финансовата
и данъчната система.
3. Третият модул разглежда същността и функциите на фирмата, на стопанското управление и
стопанския риск. Акцентът се поставя върху предмета, целите и задачите на фирмената
дейност, планирането на бизнеса, показателите за оценка на фирмената дейност, същност на
предприемаческата дейност, нейните форми и видове.
4. В четвъртия модул се разкрива взаимовръзката между икономическата и социалната дейност
вътре в страната, същността и механизмите за регулиране на външноикономическата дейност
на стопанските субекти, същността, целите и формите на държавната икономическа политика
и управление на икономиката.
Технология на обучението и оценяване:
Обучителният процес се провежда чрез лекции. За по - успешното провеждане на
лекционните занимания за някои от темите има разработени мултимедийни презентации.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с
изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за
натрупване и трансфер на кредити.
Устройство на съдебната система

ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 3 ч. лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІІ
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки”
Правно-исторически факултет
Лектор:
Гл.ас. д-р Ралица Войнова, Катедра „Публичноправни науки”
тел: 073/ 833208, е-mail: rmv77@law.swu.bg

Анотация:
Дисциплината „Устройство на съдебната система“ е избираема в учебния план на специалност
„Право“. Целта на учебния курс е да подчертае ролята и значението на съдебната система за
функционирането на държавния апарат. Предоставят се основни познания относно принципите на
правосъдната дейност и структурата на съдебната система в Република България като изяснява
вътрешно-организационното устройство на отделните съдебни органи, тяхната компетентност и
специфични правомощия, съобразно действащото национално законодателство.
Знанията, придобити в резултат на обучението, са необходими за специализираната
подготовка на студентите по специалност „Право“, с оглед на бъдещата им професионална реализация
като правоспособни юристи.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс изяснява същността на съдебната власт като разновидност на единната и
суверенна държавна власт в Република България, която осъществява своите функции на основата на
конституционноустановени принципи, посредством стриктно уредена организация на дейността на
съдебната система. Подробно се разглеждат вътрешно-организационната структура и компетентност
на органите на съдебна власт – съд, прокуратура, следствие и на тясно свързани с тях правни субекти.
Изяснява се правният статут, специфичните правомощия и отговорност на магистратите при
осъществяването на правораздавателната дейност.
Технология на обучението и оценяване:
Прилагат се класическите методи на преподаване като студентите се запознават систематично и
последователно с учебния материал в лекционна форма. Лекциите се представят с помощта на
мултимедийни презентации и видеофилми.
В процеса на обучение се предвиждат следните форми на извънаудиторната заетост: работа в
библиотека, вкл. с електронни ресурси; посещения в специализирани институции; изготвяне на
курсови работи, доклади и др.
Изпитът по учебната дисциплина се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват
предварително от преподавателя. Оценяването е по шестобалната система. Окончателната оценка се
формира като се оценяват писмените отговори на студентите върху няколко теми от конспекта и се
отчитат резултатите от текущия контрол.
Философия на правото
ECTS кредити: 4,0
Седмичен хорариум: 3 часа лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІІІ

Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки”
Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц.д-р Манол Станит, Катедра «Публичноправни науки»
тел: 073/ 833208, E-mail: stanin@law.swu.bg

Анотация:
Учебната дисциплина „ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО“ е предназначена да даде на студентите
знания за качествата на правото, определени от явления, които съществуват независимо от правото,
но се отразяват в него.Това са оценъчните явления – свобода, справедливост, нравственост, естествени
права, принуда, интерес, цел, оценка, правосъзнание, които се съдържат в правото в снет вид, и така
участват във формирането на същността на всяка правна система. Прилагайки този метаюридически
подход, философията на правото дава знания за критериите на правото, необходими при изучаването
на отраслите на правото.
Дисциплината дава знания и за отношението между качествата на правото, разкрити от нея и
други явления, същността на които се обуславя от правото.Това са отношенията - правово общество и
право-правова държава.Освен това философията на правото изследва правните механизми на
проявление на съответни явления. Поради това, в нейния предмет се включва разкриването на
отношенията между право и политика, право и държава и право и държавна власт. Философията на
правото изучава и обусловеността на развитието на правото от извън правни явления.
Философските познания за правото улесняват изучаването въпросите на правото, произтичащи от
неговата собствено природа, предмет на други юридически науки, в това число и на общата теория на
правото. Също така общата философия на правото е предпоставка за изучаване на философските
въпроси на отделните отрасли на правото, както и на проблемите на правната социология.
Предметът и съдържанието на дисциплината „ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО“ показват не само
нейната самостоятелна роля в подготовката на юристи, но и това, че тя е необходима основа за
изучаването на всяка една от останалите правни дисциплини, което определя нейното място в
системата на учебния план.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по „Философия на правото” съдържа следните модули:
I МОДУЛ: ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ФИЛОСОФИЯТА НА ПРАВОТО.
II МОДУЛ: КАЧЕСТВА НА ПРАВОТО, ОБУСЛОВЕНИ ОТ ОЦЕНЪЧНИ ЯВЛЕНИЯ, КОИТО
СЕ ОТРАЗЯВАТ В НЕГО.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на
теоретични и научно-практически разработки, решаване на тестове.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол
Комуникации и връзки с обществеността
ECTS кредити: 4.0
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: трети
Методическо ръководство:

Седмичен хорариум: 3 л.
Вид на изпита: писмен

Катедра «Връзки с обществеността» Правно-исторически факултет
Лектор: доц. д-р Димитрина Стефанова, катедра «Връзки с обществеността» служ.тел: 073/ 588508
Анотация:
В течение на курса се разкриват същността и характеристиките на комуникативния процес,
различните модели, прилагани в комуникацията, ролята на убеждаващата и ефективната
комуникация. Анализират се същността, функциите и принципите на връзките с обществеността.
Особено внимание се отделя на общественото мнение и ролята на връзките с обществеността за
неговото управление. Целта на дисциплината е студентите да придобият знания за ролята на
ефективната комуникация, която е абсолютно необходима, за да бъде предотвратена опасността от
манипулиране на обществото или от появата на неверни слухове, злепоставящи съответните
отговорни институции. Не по-малко важни са знанията за начините на уреждане на търговски,
производствени, трудови, административни и финансови спорове. Целта е да се създадат компетентни
кадри с толерантно поведение към гражданите и формиране на нови взаимоотношения в
гражданското общество. В резултат на това студентите бъдещи юристи ще се изправят подготвени
пред новите предизвикателства и ще могат да изберат подходяща и навременна стратегия за действие
във всяка конкретна ситуация.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс включва: Същност на комуникацията, Теория и модели на социалната комуникация,
Убеждаваща комуникация, Ефективна комуникация, Връзки с обществеността, Изследвания в пъблик
рилейшънс, Общественото мнение и връзките с обществеността, Връзките с обществеността като
система, Връзките с обществеността в кризисни и конфликтни ситуации, Връзките с обществеността
на корпорацията, Етични аспекти на връзките с обществеността.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на теми
с научна и практическа насоченост.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя.
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на занятията, изпълнение на поставените
задачи и положителни оценки от текущия контрол и извънаудиторната работа.
Защита правата на детето
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 2л Форма за
проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен Семестър: трети
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки» Правно-исторически факултет
Лектор:
доц. д-р Юлиана Матеева, катедра «Публичноправни науки»
e-mail: juliana_mateeva@law.swu.bg служ.тел: 073/ 886621, 073/ 833208
Анотация:
Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните въпроси на правния регламент на
защитата на децата, да формира практически умения за превенция на противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните лица. Изучават се системата от държавни органи, мерки и
процедури за осъществяване закрилата на детето по Закона за закрила на детето, разглеждат се

различните форми на борба срещу детското асоциално поведение, предвидени в Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Наказателния кодекс на
Република България.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс включва:
І Модул: Вътрешни и международни правни актове по правата на детето;
ІІ Модул: Класификация на правата на детето, органи и мерки за закрила на детето;
ІІІ Модул: Значение на възрастта за наказателната отговорност, режим на наказателно неотговорните
деца;
ІV Модул: Наказателноправен режим на непълнолетните правонарушители;
V Модул: Засилена наказателноправна защита на децата като предмет на престъпления.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. Окончателната оценка по дисциплината се формира от
оценката от текущ контрол и изпитната оценка. Оценката от текущ контрол е резултат от работата на
студентите по решаване на казуси по време на семинарите. Критериите за оценяване се обявяват
предварително от преподавателя.

Външна политика на България
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 4л
Семестър: III
Методическо ръководство:
Катедра „Международно право и международни отношения”
Правно-исторически факултет
Анотация:
Лекционният курс е предназначен за студенти от специалността Международни отношения,
редовно обучение. Той анализира етапите, процесите и тенденциите в развитието на външната
политика на България. Темите са представени хронологично и обхващат годините от
Освобождението (1878г.) до нашата съвременност. Встъпителната лекция е посветена на
дипломатическата активност на българите през Възраждането. Акцентира се най-вече върху
периода след Втората световна война. Специално внимание е отделено на българската външна
политика в края на 20-то и в началото на 21-то столетие.
Съдържание на учебната програма:
Българската дипломация през Възраждането,Руско-турската война (1877-1878г.) и
българската дипломация, Външна политика на Княжество България от Освобождението (1878г.) до
Съединението с Източна Румелия (1885г.), Българската криза 1886-1887г. Дипломацията на
България и на великите сили, Външна политика на Стефан Стамболов (1887-1894г.),
Външнополитическа ориентация на България в края на 19-то и началото на 20-то столетие,
Външнополитическата стратегия за реализация на националните интереси,Външна политика на
България между двете световни войни, Българската външна политика през Втората световна война,
Външнополитически резултати от участието на България във Втората световна война, Блоковата
конфронтация и външната политика на България, Външната политика на Българиямежду
идеологическите постулати и прагматизма (1956-1989), Външната политика на България след края
на двуполюсния модел, Променената международна ситуация и външнополитическият избор на

България, Европейският съюз и България, България и НАТО след студената война, Регионалната
политика на Република България в Югоизточна Европа, Отношения на Република България с
държавите от Северна и Южна Америка, Политиката на Република България към някои
приоритетни държави от различни региони, Механизми и институции на съвременната българска
външна политика.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, използват се също шраиб
процесор и мултимедия. Самостоятелната подготовка предвижда Решаване на контролни задания;
Разработване на теми с теоретична насоченост. Оценяването на постигнатите резултати в процеса
на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за
прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
Право на интелектуалната собственост
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3 л
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц.д-р Манол Станит, Катедра «Публичноправни науки»
тел: 073/ 833208, E-mail: stanin@law.swu.bg
Анотация:
Целта на учебния курс по Право на интелектуалната собственост е да се получат необходимите
специални правни знания и умения да се прилагат правните норми и другите правни средства по право
на интелектуалната собственост. Тези правни знания и умения са необходими за законосъобразно
използване на съвременни програмни продукти за обработка на разнообразна икономическа
информация, както и за управление на дейности във връзка с информатиката на различни управленски
области като стопанската област, публичната администрация и други.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по Право на интелектуалната собственост включва: същност, предмет, метод, система
и източници на правото на интелектуална собственост; субекти на правото на интелектуална
собственост, субекти на интелектуална собственост, оформяне, подаване и разглеждане на заявките
за патент, съдържание на правото на интелектуална собственост, нарушение на правото на
интелектуална собственост, защита на правото на интелектуална собственост, използване на обектите
на интелектуална собственост, правна основа на информатиката, правна защита на конкуренцията.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на
теми с научна и практическа насоченост.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол

Сравнително административно право
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: четвърти
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки » Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Веселина Бучкова, Катедра «Публичноправни науки"
Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, Катедра «Публичноправни науки", тел: 83 32 08,
E- mail: margo@law.swu.bg
Анотация:
Учебната дисциплина формира знания у студентите за мястото и ролята на административното
право в системата на публичното право в чуждите страни, възможността гражданите да защитават
своите права и законни интереси в тези страни. Учебната дисциплина дава необходимите
теоретически знания на студентите за предмета, методите, субектите, източниците, основните
институти на административното право в чуждите страни, правните процедури, формите на съдебния
контрол върху дейността на администрацията в страните с континентална и англо- саксонска правна
система. Учебната дисциплина изучава основните правни проблеми на
изпълнителната дейност в чуждите страни. Последователно се разглеждат елементите на
юридическата й характеристика, структурата и действието на административно правните норми,
основанията за възникването и съдържанието на административните правоотношения, законовите и
подзаконовите източници на административното право.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие за административно право в чуждите страни. Характерни черти на административното право.
Особености във възникването и развитието на административното право, Предмет и
система на административното право, Публична администрация. Характерни черти на публичната
администрация, Централни органи на изпълнителната власт. Правителство. Министерства.
Ведомства, Функционална децентрализирана администрация, Държавна служба. Класификация на
държавните служители, Форми на административна дейност. Административни актове - видове.
Условия за законосъобразност на административните актове, Административни договори.
Административно право на Германия. Структура
на
администрацията,
Материално административно право. Общо и особено административно право. Процесуално
административно право. Форми на контрол. Административен съд, Административно право на
Великобритания. Система от органи на изпълнителната власт. Държавна служба. Контрол над
дейността на административните органи, Административно право на Италия. Понятие и предмет на
регулиране. Субекти на административното право. Органи за контрол за законност в държавното
управление, Административно право на Финландия. Организация на администрацията. Централни
органи и
ведомства. Органи
на
регионално и
местно
управление.
Регулиране на административната дейност, Административно право на Полша. Публична
администрация. Органи на изпълнителната власт-централни и териториални.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Избирателно право и избирателни системи
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3л+0су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: III-ти
Методическо ръководство:
катедра „Публичноправни науки“
Правно-исторически факултет
Лектор:
гл. ас. д-р Весела Кирилова Мирчева, катедра „Публичноправни науки“
тел. 073/83-32-08; е-mail: v.mircheva@law.swu.bg valensia@abv.bg
Анотация:
Дисциплината изучава основните принципи на избирателното право, техният историко-правен
генезис и механизми за прилагане. Изследват се основните разновидности на избирателните системи
като способи за формиране на представителни органи, а именно – мажоритарна, пропорционална и
смесена избирателна система. Разглеждат се различни техни модификации, основани на различни
методики за определяне на изборните резултати и разпределяне на мандатите. Анализира се изборния
процес като система от условия и процедури, свързани с подготовката и произвеждането на изборите.
Представя се и кратък анализ на българското избирателно законодателство като се открояват
нормативните и практически проблеми на изборния процес.
Съдържание на учебната дисциплина:
Избори – понятие и правно-политическа същност. Избирателно право – обективно и субективно;
активно и пасивно. Принципи на избирателното право. Избирателна система – понятие, същност и
класификации. Мажоритарна избирателна система – същност и видове. Пропорционална избирателна
система – същност и видове. Смесена избирателна система – същност и видове. Изборен процес –
понятие и етапи. Насрочване на изборите. Формиране на изборни райони и избирателни секции.
Съставяне на избирателни списъци. Образуване на избирателни комисии. Издигане и регистриране
на кандидати. Предизборна кампания. Гласуване. Определяне на изборните резултати. Оспорване на
изборните резултати и на законността на изборите. Санкции при нарушаване на изборната процедура.
Престъпления против избирателното право. Предсрочно прекратяване на пълномощията. Попълване
на овакантени мандати.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението се осъществява по традиционно утвърдения начин чрез провеждане на лекции. По време
на лекционния курс се провеждат разисквания и дискусии на актуални проблеми с теоретична и
практическа насоченост в областта на избирателното право, проучване и обсъждане на практиката по
подготовката и произвеждането на избори, както и на юриспруденцията на Конституционния съд,
решаване на казуси. Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на учебните занятия,
изпълнение на поставени задачи и участие в колективна работа по учебния материал. Знанията на
студентите се оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването на постигнатите
резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30
септември 2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
Маркетинг
ECTS кредити: 4
Форма за проверка на знанията: оценка
Семестър: ІV

Седмичен хорариум: 4 л
Вид на изпита: писмен

Методическо ръководство:
Правно-исторически факултет
Анотация
В дисциплината „Маркетинг” са обхванати основните теоретични направления на маркетинга и
рекламата и техните особености в публичната сфера. Особено внимание се обръща на стратегическото
и тактическото планиране в централните държавни органи и местната администрация. Централно
място е отделено на продуктите и услугите, които предлагат тези органи на гражданите и на външния
пазар като главен резултат от тяхната дейност. Тук се разглеждат същността, имиджа и известността
на продуктите и услугите и ролята на рекламата при тяхната реализация.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс включва: Възникване и развитие на маркетинговата теория и практика. Същност и
функции на маркетинга. Особености на маркетинга в публичната сфера. Основни маркетингови
концепции – производствена, продуктова, търговска, динамична и социална. Прилагане на социалната
маркетингова концепция в публичната сфера. Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингова
система. Правни и етични проблеми на маркетинга в публичната сфера. Планиране и маркетинг в
публичната сфера. Стратегическо планиране в публичната сфера. Определяне на мисията на
институцията. SWOT анализ. Практическо маркетингово планиране в публичната сфера.
Маркетингова инфермационна система в публичната сфера – същност и видове. Маркетингови
проучвания – видове. Методи на маркетинговите проучвания. Сегментиране на населението според
потребностите. Основни критерии за сегментиране на населението. Продуктът в публичната сфера.
Име и имидж на продукта.Цени в публичната сфера. Цени на административните услуги на граждани.
Цени за експлоатация на търговски обекти. Цени за приватизация на държавни или общински имоти.
Цени за отдаване на концесия на държавни или общински имоти. Маркетинг и реклама на населени
места. Маркетинг и реклама в национален мащаб.Реклама в публичната сфера – същност и функции.
Видове реклама според сферата на обществения живот, според териториалния обхват, според
психологични признаци. Директна реклама.Фасадна и крайпътна реклама. Участие в панаири и
изложби. Фирмен стил и рекламен лозунг. Основни принципи на разработване на рекламата.
Рекламни институции. Рекламен четириъгълник – рекламодатели, адресати, рекламни агенции и
носители на рекламата.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването на множество схеми
за онагледяване.
Текущият контрол се осъществява по време на занятия през семестъра чрез курсови работи и тестове
със съответна оценка. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по
няколко въпроса от конспекта.
Мениджмънт и управленски технологии
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 5л+2су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра «Национална сигурност и публична администрация», Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц. Д-р Валентин Василев, Катедра «Национална сигурност и публична администрация», тел: 073/
886621, E-mail: valyo@law.swu.bg

Анотация:
Основната цел на обучението по дисциплината е студентите да усвоят основните тенденции в
развитието на мениджмънта като наука и практика, новите парадигми на мениджмънта.
Предмет на обучение са следните основни проблеми:
- мениджмънт предизвикателствата през 21 век;
- мениджмънт между реда и хаоса;
- мениджмънт в глобална среда;
- социална отговорност на мениджмънта;
- информационни предизвикателства;
- мениджмънт и предприемачество;
- мениджмънт на кризисни ситуации;
- мениджмънт на проекти;
- мениджмънт на времето;
- системен анализ на мениджмънта;
- кариерите в мениджмънта и мениджмънта като кариера.
Съдържание на учебната дисциплина:
Основни тенденции в развитието на мениджмънта като наука и практика.Белезите на 21 век в
мениджмънта.Мениджмънт между реда и хаоса.Мениджмънт в глобална среда. Мултинационални
компании, начини на навлизане.Степен на интернационализация на бизнеса.Международни
лицензионни съглашения. Франчайзинг. Смесени фирми. Консорциуми.Мениджмънт в процеса на
преход към информационно общество. Информационни системи за управленски решения.
Мениджмънт и предприемачество.
Предприемачески
стратегии.
Бизнес-план
на
предприемача.Мениджмънт на кризисни ситуации.Формиране и управление на екипи.Мениджмънт
на проекти.Критерии за оценка и селекция на стратегически проекти.Мениджмънт на бюджета на
времето.Системен анализ на ефективността на мениджмънта като процес. Бенчмаркингът като
управленски инструмент.Кариерите в мениджмънта и мениджмънта като кариера.Управление на
промените в публичния сектор.Модели, етапи и подходи за управление на промените.Какво и как
управляваме при управление на промените.
Лекции и семинарни упражнения.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации,
решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа
по учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Полицейско право
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3 л
Форма за проверка на знанията: оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІV
Методическо ръководство:
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» Правно-исторически факултет
Лектор:
проф. д.н. Любомир Тимчев, катедра «Национална сигурност и публична администрация» служ.тел:
073/ 886621
Анотация:

Учебната дисциплина «Полицейско право» има за цел да даде специални знания по държавно
управление в областта на защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността, както и по защита правата и свободите на гражданите. Изучават
се основни понятия, техните елементи, способите за административно управление на тези процеси и
тенденциите за въздействието и развитието им в съвременното демократично общество.
Екологично право
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: IV
Методическо ръководство:
Правно-исторически факултет
Анотация:
Дисциплината «Екологично право» се чете от 1994 г. пред студентите от специалност: «Право»;
Изискване е преди това да са изучавани дисциплините: «Обща теория на правото»,«Конституционно
право».
Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции + индивидуални задачи + реферат.
Дисциплината ще даде следните основни знания: 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 замърсява. Правен режим на горите. Правен режим на защитените територии.
Опазване на биологичното разнообразие. Европейско екологично законодателство.
Дисциплината ще даде следните основни умения: Боравене със законодателството в областта на
опазване на околната среда. Механизми за търсене на информация за състоянието на околната среда.
Практически умения, свързани с реализацията на юридическата отговорност при нарушаване на
екологичното законодателство.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна и посредством провеждането на упражнения. За
самостоятелна работа се възлага изготвяне на теоретични и научно-практически разработки, решаване
на тестове.
Методът на оценяване се основава на комплексна крайна оценка, в която участват резултатите от :
семестриален изпит, индивидуални задания и реферати.
Сравнително конституционно право
ECTS кредити: 3
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: V-ти Методическо
ръководство:
Катедра «Публичноправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:гл. ас. д-р Весела Кирилова
Мирчева, катедра «Публичноправни

Седмичен хорариум: 3л+0су
Вид на изпита: писмен

науки»
тел. 073/83-32-08; е-mail: v.mircheva@law.swu.bg
Анотация:
Сравнителното конституционно право изучава конституционното развитие на съвременните
държави, като се изследва конституционноправното устройство на отделни държави. Основните
конституционноправни институти се разглеждат в сравнително-правен аспект. Изследват се
конституционните принципи на социално-икономическата и обществено- политическата система в
съвременните държави. Анализират се моделите на организация на държавната власт в съвременния
свят и по-конкретно на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Специално внимание е
отделено и на основните модели на местно самоуправление в съвременността. Представя се и
конституционноправният статус на човека и гражданина в съвременното общество.
Съдържание на учебната дисциплина:
Науката „Сравнително конституционно право”. Конституцията като фактор за демократичното
развитие на съвременното общество. Конституционни принципи на обществено- политическата
система в съвременните държави. Конституционно-правен статус на гражданина в съвременните
държави. Модели на организацията на държавната власт в съвременните държави. Форми на
държавно управление и форми на държавно устройство на съвременните държави. Форми за
осъществяване на пряка демокрация в съвременните държави. Основни модели за организация на
законодателната власт. Държавен глава. Основни модели на изпълнителната власт. Основни модели
на организация на съдебната власт. Основни модели на местно самоуправление.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции, които включват разискване и
дискусии на актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, проучване и обсъждане на
юриспруденцията на конституционните юрисдикции на различни държави, решаване на казуси.
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на учебните занятия, изпълнение на
поставени задачи и участие в колективна работа по учебния материал. Знанията на студентите се
оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването на постигнатите резултати в
процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г.
за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
Разглежда се цялостната организация, структура, принципи, направления, задачи и дейности
на органите на МВР, на специализираните полицейски органи (към МВР, Военна полиция,
полицейските служби към МП, горската стража, гражданските формирования, частните охранителни
фирми), на специалните служби (НРС, Сл. «Военна информация», НСО, ДАНС).
Полицейското право изучава административноправните норми, регламентиращи органазацията на
полицейските служби и правната уредба на обществените отношения, възникващи при
осъществяването на изпълнително-разпоредителната дейност на полицията в сферата на опазване на
обществения ред, защита правата и законните интереси на гражданите, противодействието на
престъпността.
Акцентира се на полицейските правомощия и възможностите на гражданите за защита от
неправомерни полицейски актове и действие и прояви на полицейски произвол.
Разгледани са основните видове полицейски дейности.
Преподава се и материята по Международно полицейско сътрудничество, статута и дейностите на
Интерпол и Европол и участието на РБ в международния обмен на информация и взаимодействието
със специалните и полицейски служби на други държави.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс включва:

І Модул: Органи на МВР - понятие и видове;
ІІ Модул: Полицейски мерки за административно въздействие;
ІІІ Модул: Контрол и международно полицейско сътрудничество.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на теми
с научна и практическа насоченост.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя.
Общинско право

ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л+0су
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: пети
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки», Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, Катедра «Публичноправни науки»,
тел: 83 32 08, E-mail: margo@law.swu.bg

Анотация:
В учебната дисциплина се изучават основните проблеми на местното самоуправление и местната
администрация. В правноидеологическа последователност се разглеждат същносттта на местното
самоуправление, неговите цели, принципи и историческо развитие. Централно място заема
юридическото положение на общината, общинския съвет, неговото формиране и функциониране.
Особено внимание се отделя на статута на органите на местната администрация, кметове на общини,
на райони и кметства и кметските наместници, както и правните актове издавани от тях. Отделено е
и внимание и се дават знания за формирането на отделните административнотериториални единици,
както и на териториалните единици. Изучава се и правният режим на общинското имущество,
неговата защита, правомощията на общината по регулирането на стопанската дейност.
Съдържание на учебната дисциплина:
Общинско право, Конституционни основи на местното самоуправление, Правен режим на местните
избори, Административно-териториално устройство на Република България, Община - обща правна
характеристика. Конститутивни елементи, Участие на населението в общинското самоуправление,
Общински съвет - състав, структура, компетентност, Правни актове на общинския съвет, Комисии на
общинския съвет компетентност и ред на дейност, Правен статут на председателя на общинския съвет,
Правно положение на общинския съветник, Сдружаване на общини, Съставни административнотериториални единици, Район, Кметство, Териториални единици - понятие. Населено място. Селищно
образувание, Правен статут на кмета на общината, района и кметството, Правомощия на кмета на
общината, района и кметството, Правни актове на кмета, Област - понятие. Създаване. Закриване,
Правно положение на областния управител, заместник-областните управители и областната
администрация
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Парламентарно право
ECTS кредити: 3
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: V
Методическо ръководство:
катедра «Публичноправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектор:
гл. ас. д-р Весела Кирилова Мирчева,
катедра «Публичноправни науки»
тел. 073/83-32-08; е-mail: v.mircheva@law.swu.bg

Седмичен хорариум: 3л+0су
Вид на изпита: писмен

Анотация:
Парламентарното право представлява подотрасъл на Конституционното право, който изучава
осъществяването на законодателната власт в Република България. Анализира се конституционноправният статус на законодателния орган – Народното събрание, неговата организация и ред за
дейност. Изучава се правното положение на народните представители, на парламентарните групи и
парламентарните комисии. Детайлно се разглеждат правомощията на парламента, като се акцентира
върху законодателната му дейност и приеманите от него актове. Изследва се предпарламентарния и
парламентарния законодателен процес, както и техните фази. Изучават се формите и средствата за
парламентарен контрол, както и процедурите за тяхното осъществяване. Изследват се компетенциите
на Народното събрание за изменение и допълнение на Конституцията, като в тази връзка се анализира
и правният институт на Великото народно събрание.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет и източници на Парламентарното право. Парламентаризъм и парламентарна форма на
управление (еволюция и разновидности). Законодателна власт. Състав и срок на пълномощията на
Народното събрание. Структура на Народното събрание. Парламентът като „работеща корпорация“.
Конституиране на Народното събрание. Ръководни органи на Народното събрание. Правно
положение на народните представители. Парламентарна етика. Правно положение на
парламентарните групи. Правно положение на парламентарните комисии. Парламентарни сесии и
заседания.
Кворум, гласуване и мнозинство. Функции на Народното събрание. Правомощия на
Народното събрание. Обща характеристика на законодателната дейност. Характеристика и действие
на закона. Видове закони. Актове на Народното събрание. Предпарламентарен законодателен процес
– понятие и фази. Парламентарен законодателен процес – понятие и фази. Парламентарен контрол предназначение, основни техники и процедури. Въпроси, питания и запитвания. Вот на недоверие и
вот на доверие /инициатива, процедура и мнозинство/. Парламентарни анкети, изслушвания и
проучвания. Велико народно събрание.
Технология на обучението и оценяване:
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции, които включват разискване и дискусии на
актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, проучване и обсъждане на
парламентарната практика, юриспруденцията на Конституционния съд и решаване на казуси.
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на учебните занятия, изпълнение на

поставени задачи и участие в колективна работа по учебния материал. Знанията на студентите се
оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването на постигнатите резултати в
процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г.
за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.
Конкурентно право в ЕС
ECTS кредити: 3.0
Седмичен хорариум: 6 ч.
Форма за проверка на знанията: окончателна оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: V
Методическо ръководство:
Правно-исторически факултет
Анотация:
Учебната дисциплина “Конкурентно право в ЕС” е избираема правна дисциплина, която се изучава
от студентите в юридическите факултети. Тя е от категорията на избираемите учебни дисциплини по
смисъла на Правилника за образователните дейности в ЮЗУ «Неофит Рилски» във връзка с чл. 9 от
Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността
"Право" и професионална квалификация "юрист". Като учебна дисциплина тя обхваща нормите и
институтите на този дял от правото на Европейския съюз, който урежда обществените отношения,
свързани с осигуряване съществуването и насърчаването на свободната конкуренция, която
представлява основен елемент в стратегията за изграждането и развитието на единния европейски
пазар. Дисциплината предоставя знания във връзка с основните институти на конкурентното право в
ЕС, а именно правилата, приложими относно предприятията и в частност тези за защита срещу
споразумения, решения и съгласувани практики между предприятия, които биха могли да засегнат
търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването,
ограничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар (чл. 101 ДФЕС),
както и на тези, свързани с индивидуалната и/или колективна злоупотреба с доминиращо положение
в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху
търговията между държавите-членки (чл. 102 ДФЕС). Освен това дисциплината предоставя знания и
по отношение на концентрациите между предприятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 139/2004 на
Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент
за сливанията на ЕО), както и относно държавните помощи в ЕС.
Съдържание на учебната дисциплина:
Конкуренция и конкурентно право. Конкуренцията като икономическа и правна категория. Предмет,
метод, система и основни актове в областта на конкурентното право в ЕС. Субекти на конкурентното
право. Концепцията за съответния пазар в конкурентното право. Политика за защита на
конкуренцията в Европейския съюз – същност и основни актове. Органи и институции в областта на
защитата на конкуренцията в ЕС. Споразумения, решения и съгласувани практики между
предприятия. Концепцията за засягане на търговията между държавите-членки на ЕС. Забраната и
хипотези на забраната по чл. 101 ДФЕС. Правилото de minimis и индивидуално и групово
освобождаване от забраната по чл. 101 ДФЕС. Концепцията за злоупотреба с доминиращо положение
по чл. 102 ДФЕС – субекти, нарушения на забраната, последици. Концентрации междупредприятия в

ЕС – понятие за концентрация, общностно измерение на концентрациите. Нотификация на
концентрациите. Държавни помощи.
Технология на обучението и оценяване:
1. Аудиторна заетост:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства и
видеофилми, представят се казуси от практиката на Общия съд и Съда на ЕС.
2. Самостоятелна подготовка:
Разработване на теми с теоретична и практическа насоченост, решаване на казуси, решаване на
тестове.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Конкурентно право в ЕС” се формира като се
оценяват отговорите на студентите на основата на писмено разработени тестове, обхващащи
съдържанието на въпросите от конспекта. Оценката на знанията се оценява по шестобалната система.
Окончателната оценка включва оценката от писмения изпит.

Криминология

ECTS кредити: 4.0 Седмичен хорариум: 3ч.лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка Вид на изпита: писмен
Семестър: VІ
Методическо ръководство: Катедра „Публичноправни науки”, Правно-исторически факултет
Лектор: 073 833208
Анотация:
Криминологията е изборна учебна дисциплина към специалността "Право" в Правно-историческия
факултет. Тя дава познания за престъпността и нейните причини, за личността на престъпника, за
формирането и механизма на престъпното поведение, за превенцията и контрола над престъпното
поведение и престъпността като социално явление, за видовете и категориите престъпност.
Познанията в тази област на обществознанието са необходима съставна част от комплекса знания,
които предоставят специалните правни и други сродни дисциплини по проблемите на престъпността
и противодействието на същата. Актуалното значение на криминологическото познание се определя
от нарасналата престъпност, новите й детерминанти и проявни форми, както и от потребността за
упражняване на нетрадиционни подходи в антикриминогенната стратегия. Това определя и ролята на
криминологията за цялостното формиране на специалиста-юрист.
Съдържание на учебната дисциплина:
Курсът по Криминология съдържа следните модули:
I модул "Въведение в криминологията";
II модул "Феноменология па криминологията";
III модул "Причини на престъпността, механизъм на престъпното поведение. Криминологическо
прогнозиране и планиране".
Технология на обучението и оценяване:

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид работата по време на семестъра.

Пробация, фамилна комуникация и адаптация
ECTS кредити: 4
Седмичен хорариум: 3 л
Форма за проверка на знанията: изпит
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІ
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки” Правно-исторически факултет
Лектор: доц. д-р Юлиана Матеева,
катедра «Публичноправни науки»
e-mail: juliana_mateeva@law.swu.bg, служ.тел: 073/ 886621, 073/ 833208
Анотация:
Дисциплината „Пробация, фамилна комуникация и адаптация” запознава студентите с основните
особености на новото за нашата пенитенциарна система наказание пробация. Изучават се органите по
изпълнение на това наказание, както и спецификата на отделните пробационни мерки. Използват се
знанията, придобити по Наказателно право. Дисциплината има връзка с наказателноправните науки –
наказателен процес, криминология, наказателно-изпълнително право.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс включва:
І Модул: Възникване и обща характеристика на наказанието пробация;
ІІ Модул: Особености на изпълнение на наказанието пробация, видове пробационни мерки;
ІІІ Модул: Особености при изпълнение на наказанието пробация при непълнолетните;
ІV Модул: Индивидуализация на пробацията.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. Оценката по дисциплината се формира от оценката от
писмен изпит. Критериите за оценяване се обявяват предварително от преподавателя.
Международно морско право
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 5 ч. л
Семестър: VІ
Вид на изпита: писмен
Методическо ръководство:
Катедра Гражднаскоправни науки, Правно-исторически факултет
Лектор: доц. д-р Ана Джумалиева, служ.тел: 073/ 833208
Анотация:
Основната цел на лекционния курс е студентите да придобият знания относно основните положения
в международното морско право. В дисциплината са включени основни теми, които разглеждат
същността, източниците и методите, които се прилагат, както от практична гледна точка, така и от

научна.В тази връзка се обръща внимание на субектите на международното морско право, правната
уредба на морското дъно и прилежащите зони. Освен това се изучава и правният режим на морските
пространства, като териториалното море, изключителната икономическа зона, откритото море,
международните проливи и канали. Специално внимание е отделено на юридическата защита на
морската среда от престъпни актове и по-точно новата категория международни престъпления,
извършвани на море, като например морското пиратство, морският тероризъм и незаконния трафик
на наркотични вещества по море. Същевременно с това се анализират и новите тенденции в областта
на международното морско право, като се представя еволюцията в международноправната система за
налагане на индивидуална наказателна отговорност, според международното право. Проследява се и
дейността на Международния трибунал по морско право и новите аспекти на развитие на обща морска
политика на Европейския съюз.
Съдържание на учебната програма
Понятие и историческо развитие на международното морско публично право; Източници на
международното морско право; Отграничение между международното морско публично и частно
право; Субекти на международното морско публично право; Правна уредба на морските съдове;
Правен ред на морските пространства; Правен режим на вътрешните морски води; Правен режим на
чуждите кораби; Правен режим на пребиваване на кораба на чуждо пристанище; Правни основи за
осигуряване на морската сигурност; Международноправно регламентиране на трудовите
правоотношения на моряците; Юридически механизми и средства за опазване на морското
пространство от замърсяване; Обща характеристика и същност на свободите на открито море;
Международноправен режим на проливите и каналите, използвани от международното
корабоплаване; Роля и значение на международни междуправителствени морски организации. ООН
и кодификация и прогресивното развитие на морското право. Международна морска организация;
Правораздавателна юрисдикция и състав на Международния трибунал по морско право; Същност на
международните морски престъпления и необходимост от нова правна уредба; Правен анализ на по
важните типични международни морски престъпления- морски тероризъм, морско пиратство и
незаконен трафик на наркотични вещества; Предложения за усъвършенстване на правната уредба и
превенция на международните морски престъпления; Същност и развитие на общата морска политика
на ЕС; Роля и значение на Република България в общата морска политика на ЕС; Основни правни
тенденции при бъдещо развитие на международното морско публично право.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин с използването и на мултимедия.
Самостоятелната подготовка предвижда подробно изучаване на основните етапи в развитието на
Международното морско право и добро ниво на познаване на съвременните международни процеси
в неговата правна уредба.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Бюджетно право
ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 3 ч. лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VI
Методическо ръководство: Катедра «Публичноправни науки », Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Валентина Александрова Голева, Катедра «Публичноправни науки » тел. 073/ 833208, е-mail:
aleksandrovavalentina@law.swu.bg

Анотация: Учебната дисциплина „Бюджетно право”изучава основните правни проблеми на
бюджетната дейност
в Република България. Последователно се разглеждат елементите на
юридическата й характеристика, структурата и действието на бюджетно-правните норми,
основанията за възникването и съдържанието набюджетнитеправоотношения, законовите и
подзаконовите източници на Бюджетното право. Особено внимание е отделено на финансовоправния статут на отделните субекти.
Актуалността на теоретическото и практическото
разработване на проблемите н а бюджетното право e безспорно. Значението на публичните финанси
обуславя значението и на бюджетното право. Важни проблеми поставябюджетното
законодателство. В тази връзка актуални са въпросите на финансовоправните актове - в теорията те
се определят като "гръбнакът" на бюджетните приходи и разходи. Актуалността на данъците като
основни бюджетни приходи е вън от съмнение. Във връзка с членството на Р България в Европейския
съюз актуални са проблемите на хармонизацията на българското бюджетно законодателство
със законодателството на ЕС. Основен принцип на финансовата система е законността –особено
актуален е проблема за обезпечаването на законността в сферата на публичните финанси. Новите
икономически отношения в нашата страна и икономическата криза поставят на преден план
проблемите на бюджетния контрол.Съдържание на учебната дисциплина:Бюджетно право. Понятие
и източници. Източници на бюджетното право Историческо развитие на бюджетното право.
Възникване и развитие на бюджетната политика. Съдържание на бюджетното правоотношение.
Бюджетни права и бюджетни задължения. Правна характеристика на бюджета. Бюджетна система.
Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. Бюджетно
устройство на РБългария.Видове бюджети. Бюджетна класификация и бюджетно регулиране.
Общински бюджети. Държавен бюджет. Източници на финансови средства за бюджета. Държавни
приходи. Същност на държавните приходи. Източници на държавни приходи и методи за
тяхното набиране. Същност на държавните разходи.Обществените потребности - основа на
държавните разходи. Обем на държавните разходи. Принципи на държавните разходи.
Класификация на държавните разходи. Разходи за (държавно) управление.Военни разходи или
разходи за национална отбрана. Разходи за социално - културни нужди. Разходи за социално
осигуряване и подпомагане. Разходи по обслужване на държавния дълг. Същност и управление на
държавния дълг. Финансиране на бюджетния дефицит и държавния дълг. Начини за погасяване на
заемите. Бюджетен процес - понятие и обща характеристика. Основни начала на бюджетния
процес. Органи на власт с бюджетни правомощия - структура, организация и правомощия. Основни
процесуални права и задължения на субектите на бюджетното право. Процесуални действия на
участниците в бюджетното производство.Стадии на бюджетния процес. Същност. Съставяне на
проектобюджета. Бюджетно планиране и бюджетно прогнозиране. Тригодишна бюджетна
прогноза. Бюджетен дефицит. Финансиране на бюджетния дефицит. Решаване на спорове по
проектобюджета. Приемане на бюджета. Изпълнение на бюджета. Същност и органи. Изпълнение на
приходната част на бюджета. Данъчни и неданъчни приходи. Изпълнение на разходната част на
бюджета. Бюджетни кредити, субсидии и субвенции.
Промени по бюджета в хода на
изпълнението му. Процедура по изменение на бюджета. Отчитане на изпълнението на бюджета.
Бюджетен контрол. Контрол върху изпълнението на бюджета осъществяван от Сметната палата.
Технология на обучението и оценяване: Лекционен курс. Лекционният курс се провежда по
традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия, решаване и обсъждане на казуси,
решаване на контролни задачи, самостоятелна и колективна работа по теми от учебния материал.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията
на Наредба No 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер
на кредити.
Съдебни експертизи

ECTS кредити: 4.0
Седмичен хорариум: 6 ч. л (общ хорариум 45 часа- редовно обучение);
8 ч. л (общ хорариум 30 часа- задочно обучение)
Форма за проверка на знанията: текущ контрол, окончателна оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІ
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки», Правно-исторически факултет
Лектори:
Проф. д.ю.н. Костадин Бобев, Катедра «Публичноправни науки», Тел.: 073/ 833208, е-mail:
kbobev@law.swu.bg
Анотация:
Съдържанието на дисциплината „Съдебни експертизи” включва два основни аспекта. Общонаучни
въпроси и специална част. В първата част се изучават принципите за организацията и извършването
на съдебните експертизи, критериите за групирането им в отделни видове експертизи, правните
основания за назначаването и извършването на първоначални, допълнителни и повторни експертизи,
особености на извършване на комплексни и международни експертизи, контролът на компетентните
органи върху дейността на вещите лица. Във втората част са разгледани най-важните
съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи, някои видове криминалистични експертизи,
съдебнотехнически експертизи, финансово-икономически и съдебно-счетоводни експертизи и
експертизи взаимствани от други научни области – химични, физико-химични, биологични.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет, система и методология на съдебните експертизи; Принципи за организацията и
извършването на съдебните експертизи; Вещи лица, изисквания и изготвяне на списъчни състави към
окръжните районни съдилища; Отводи и самоотводи на вещите лица; Правни основания при
назначаването на колективни и международни експертизи; Съдебномедицинска експертиза на
телесни повреди; Съдебномедицинска експертиза на трупове и скелетирани трупове;
Съдебнопсихиатрична експертиза; Счетоводни и икономически експертизи; Пожаротехническа
експертиза; Автотехническа експертиза; Експертизи на наркотици и лекарствени средства; ДНК
експертиза.
Технология на обучението и оценяване:
Аудиторна заетост:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства и
видеофилми. Предвидена е дискусия по определени казуси с помощта на съдебни експертни
изследвания.
2. Самостоятелна подготовка: разработване на теми с теоретична и практическа
насоченост, решаване на казуси.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Съдебни експертизи” се формира като се оценяват
отговорите на студентите на основата на писмено разработени въпроси, отговарящи на съдържанието
на въпросите от конспекта. Оценката на знанията се оценява по шестобалната система. Окончателната
оценка е сумарна и включва оценката от текущия контрол през семестрите и оценката от писмения
изпит.
1.

Защита правата на човека

ECTS кредити: 3,5
Седмичен хорариум: 3 ч. л.
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: седми
Методическо ръководство:
Катедра ППН, Правно-исторически факултет
Лектор: Проф.д-р Добринка Чанкова, катедра «Публичноправни науки» в
“Н.Рилски”, тел. 073 833208, E-mail: chankova@law.swu.bg

ПИФ на ЮЗУ

Анотация:
Процесите на обновяване на законодателството и развитие на юридическата практика у нас,
приемането на България за член на Съвета на Европа, Европейския съюз, НАТО и др. и
ратифицирането на редица международни договори по правата на човека обуславят потребността от
изучаване на проблематиката по правата на човека и тяхната защита.
Учебната дисциплина разглежда основни въпроси на ученията за правата на човека, системата на
фундаменталните права и свободи, както и способите и механизмите за тяхната защита. Правата на
човека са разгледани като предмет на вътрешното и на международното право.
Съдържание на учебната дисциплина:
І Модул- Общи въпроси на правата на човека
Цели: осмисляне на идеята за правата на човека, нейните исторически аргументи и основни теории
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на концепцията за правата на човека
ІІ Модул - Инструменти и механизми за защита на правата на човека
Цели: запознаване с инструментите и механизмите за защита правата на човека
Очаквани резултати: придобиване на знания за практическа реализация и защита на правата на
човека
ІІІ Модул- Специфични въпроси на правата на човека
Цели: запознаване в дълбочина с отделни въпроси и с новите измерения на правата на човека.
Очаквани резултати: формиране на активна гражданска и професионална позиция за защита правата
на човека.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства
и видеофилми. Провеждат се симулации с участието на студентите. За самостоятелна работа се
възлага обзор на литературни източници, изготвяне на резюмета на статии, подготовка на есета.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид работата по време на семестъра.
Международни организации

ECTS кредити: 3.5 Седмичен хорариум: 2л
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен и устен
Семестър: VІІ
Методическо ръководство: Катедра „Международно право и международни отношения”, Правноисторически факултет

Лектори: доц. д-р Николай Марин
Катедра „Международно право и международни отношения”, тел: 073/ 886621, e-mail:
marin@law.swu.bg
Анотация:
Лекционният курс има за предмет същността на изявата на международните организации като един
от основните субекти на международните отношения. В този смисъл е проследена тяхната еволюция,
като историческата ретроспекция има за цел да покаже зараждането на идеята за международно
обединяване, възникнала от необходимостта за оцеляване и благоприятно развитие.
Съдържание на учебната дисциплина:
Международни организации и институции – понятие, възникване и развитие; История на
възникването на международните организации като субект на международните отношения; Правнополитическа природа на международните организации; Класификация на международните
организации; Междуправителствени, неправителствени и наднационални международни
организации; Универсални и партикуларни; глобални и регионални международни организации;
Политически, икономически и културни международни организации; Международни организации ,
съвещания, конференции, конгреси. Правни актове Функции на международните организации;
Структура на международните организации; Актове на международните организации.
Технология на обучението и оценяването:
Лекции.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Теория на нормотворческата дейност
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 3 часа лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки”
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Манол Станин, Катедра «Публичноправни науки”
тел: 073/ 886617, 073/ 833208, E-mail: stanin@law.swu.bg
Анотация:
Курсът по Теория на нормотворческата дейност включва следните съдържателни модули: 1. Понятие
за правотворческа дейност; 2. Правотворчество дадено-конструирано; 3 Нетипичният законодател
при изработването на проекти за правни нормативни актове.
Целите на учебната дисциплина „Теория на нормотворческата дейност” са: да се запознаят студентите
със формирането на източниците на правото; да се изяснят особеностите на предпроектната
нормотворческа дейност и нормотворческата дейност по вземане на правотворческо решение; да се
анализират видовете правотворчество; правотворческите фактори и ролята на нетипичния
законодател в предпарламентарния етап на правотворческата дейност.
Съдържание на учебната дисциплина:

І МОДУЛ: ПОНЯТИЕ ЗА НОРМОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ТЕМА № 1 Обхват на правотворческата дейност.
ТЕМА № 2 Същност на правотворческата дейност.
ТЕМА №3 Ролята на нетипичния законодател.
І МОДУЛ: ПРАВОТВОРЧЕСТВО - ДАДЕНО И КОНСТРУИРАНО
ТЕМА №4 Правотворчество – дадено и конструирано.
ТЕМА №5 Трансформиране на правобразуващите фактори в позитивно право
ІІІ МОДУЛ: НЕТИПИЧНИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛ И ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОНОПРОЕКТИ
ТЕМА № 6 Участие на нетипичния законодател при изработването на проекти за правни
нормативни актове.
ТЕМА №7 Изработване на законопроекти.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на
теоретични и научно- практически разработки, решаване на тестове.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол .
Криминалистика
ECTS кредити: 4.5
Седмичен хорариум: 5 л+су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІІІ
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки“, Правно-исторически факултет
Лектор:
Проф. д.ю.н. Костадин Бобев, Катедра „Публичноправни науки“ тел: 073/ 833208, е-mail:
kbobev@law.swu.bg
Анотация:
Структурата и съдържанието на дисциплината „Криминалистика” включва четири съставни
части на системата на изучаване: Общотеоритични въпроси, Криминалистична техника,
Криминалистична тактика и Методика за разследване на отделните видоде престъпления. В първата
част се съдържат въпросите на криминалистичната идентификация на лица и предмети, както и
различните форми на наказателна регистрация на лица, извършили престъпления от общ характер.
Във втората част се изучават методите и техническите средства за събиране, изследване и оценка на
веществени доказателства и веществени доказателствени средсва. В третата част студентите се
запонават с изграждането и проверката на следствени версии, планирането и организацията на
разследването, както и различните способи за доказване. В четвъртата част са заложени знания за
принципите и структурата на формирането на общите и частните методики за разследване на
престъпления: убийства, компютърни престъпления, престъпления свързани с наркотици и други.
Съдържание на учебната дисциплина:
Предмет, система, методология и задачи; Материални и нематериални следи от
престъплението; Понятия и видове криминалистични идентификационни задачи; Способи за
събиране и изследване на доказателствен материал; Видове криминалистични експертизи – критерии
за обособяване на отделни групи; Общонаучни и специфични методи на криминалистиката; Връзка и
взаимоотношения на криминалистиката с наказателния процес и криминологията; Видове следствени

версии; Динамичност, конкретност, плановост и законност на действията по разследване и съдебните
следствени действия;
Технология на обучението и оценяване:
1. Аудиторна заетост:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства и
видеофилми. Предвидено е решаването на пет практически теста, които са непосредствено свързани
с преподавания материал.
2. Самостоятелна подготовка:
Запознаване с литературни източници по теми с теоретична и практическа насоченост, предварително
информиране за практическите задачи, които трябва да бъдат решени по време на тестове.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Криминалистика” се формира като се оценяват
отговорите на студентите на основата на писмено разработените тестове, отговарящи на
съдържанието на въпросите от конспекта. Оценката на знанията се оценява по шестобалната система.
Окончателната оценка е сумарна и включва оценката от текущия контрол през семестрите и оценката
от писмения изпит.
Международно наказателно право
ECTS кредити: 4.5
Седмичен хорариум: 5 л+су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІII
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки“, Правно-исторически факултет
Международното наказателно право включва регламентиране на наказателната отговорност на
наказателноотговорните
физически лица за извършените от тях престъпления против човечеството,
Анотация:
престъпления против мира, военни престъпления и престъпления с международен елемент.
Международното наказателно право се утвърди като съществен елемент в международните
отношения и е безспорен юридически факт, който съдейства за развитието на справедливо и
законосъобразно международно наказателно правосъдие.
За да продължава да се развива международното наказателно правосъдие, е необходимо
Международното наказателно право, като действащо право, което регулира определени
международни отношения, да бъде изучавано. Ето защо науката за Международното наказателно
право има за задача като теория на международното наказателно право да изясни и научно да
разработи принципите, понятията, институтите на международното наказателно право, за да могат те
ефективно да бъдат прилагани в международната наказателна практика.
Съдържание на учебната дисциплина:
Въведение в Международното наказателно право,
предмет, специфични характерни
особености;Източници
на
международното
наказателно
право;
Действие
на
международнонаказателноправните норми по време.Давността и Международното наказателно
право. Конвенция за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления
и престъпленията против човечеството; Действие на международнонаказателноправни норми по
място; Исторически преглед на международното наказателно правосъдие; Нюрнбергски
международен наказателен съд; Токийски международен военен наказателен съд за Далечнияизток;
Имунитетът и Международното наказателно право. Имунитети, предвидени във вътрешното
право. Имунитет
по Международното право; Международна наказателноправна
взаимопомощ по наказателноправни въпроси. Европейската конвенция за взаимопомощ по
наказателноправни въпроси; Статут
на
лицата,
ползващи се със статут на

международнонаказателноправна защита. Конвенция за предотвратяване и наказване на
престъпленията против лицата, ползващи се
със защита в това число и международна.
дипломатическите агенти; Екстрадицията като институт на Международното наказателно право.
Европейската конвенция за екстрадиция ; Престъпления против мира ; Военни престъпления;
Престъпления против човечеството. Престъпления против човечността ; Престъплението геноцид.
Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид; Престъплението апартейд.
Международна конвенция
за предотвратяване и наказване на престъплението апартейд;
Международнонаказателноправни проблеми на вземане на заложници. Международна конвенция
за борба срещу вземането на заложници.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Окончателната оценка се оформя след писмен изпит по въпроси от конспекта.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Теория на правораздаването
ECTS кредити: 4.5
Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІІІ
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки»
Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Манол Станин, Катедра “Публичноправни науки”
тел: 073 886617, e-mail: stanin@law.swu.bg
Анотация:
Учебната дисциплина „Теория на правораздаването“ разглежда правото в процеса на неговото
прилагане от съдебната власт. Изучават се особеностите на юридическите спорове и средствата за
тяхното разрешаване въз основа на съществуващия правен ред.
В лекционния курс на дисциплината се разглежда релацията между истината, обосноваността и
справедливостта в правораздаването; доказването и тълкуването в рамките на правораздаването;
логика и аргументиране при формулиране и защита на становище; и значението и ролята на
вътрешното съдийско убеждение в континенталната правна система;
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на
теоретични и научно- практически разработки, решаване на тестове.
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол .
Алтернативно разрешаване на спорове
ECTS кредити: 4, 5

Седмичен хорариум: 3 ч. лекции

Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: осми
Методическо ръководство: Катедра Публичноправни науки, Правно-исторически факултет
Лектор: Проф.д-р Добринка Чанкова, катедра «Публичноправни науки» в ПИФ на ЮЗУ “Неофит
Рилски”, тел./факс: тел: 073/ 833208, E-mail: chankova@law.swu.bg
Анотация:
Алтернативното разрешаване на спорове е нова, модерна дисциплина, въведена в широк кръг
университети в Америка и Европа. Тя предлага знания за алтернативни /извънсъдебни/ способи за
решаване на правни спорове като медиация, помирение, омбудсман и др., които са съобразени с
изискванията на съвременния човек, практични и много ефективни.
Съдържание на учебната дисциплина:
І. Модул- Конфликтология
Цели: запознаване със същността, ролята и функциите на конфликта в обществото и стратегиите и
моделите за неговото разрешаване
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на конфликта и подходите към него
ІІ. Модул-Общи положения на алтернативните способи за разрешаване на спорове
Цели: запознаване със същността на алтернативните способи за разрешаване на спорове
Очаквани резултати: разбиране на смисъла и значението на алтернативните способи за разрешаване
на спорове
ІІІ. Модул- Медиация
Цели: запознаване със същността на медиацията като алтернативен способ за разрешаване на
спорове
Очаквани резултати: формиране на медиаторски усет и умения
ІV. Модул - Други способи
Цели: придобиване на знания за други алтернативните способи за разрешаване на спорове
Очаквани резултати: разбиране на спецификите, мястото и значението на другите алтернативни
способи за разрешаване на спорове.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства
и видеофилми. Провеждат се симулации с участието на студентите. За самостоятелна работа се
възлага обзор на литературни източници, изготвяне на резюмета на статии, подготовка на есета,
брошури.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид работата по време на семестъра.

Борсово право
ECTS кредити: 4.5
Седмичен хорариум: 3 л
Форма за проверка на знанията: оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: VІII
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки» Правно-исторически факултет Лектор:
доц. д-р Александър Иванов, катедра «Гражданскоправни науки» тел: 073/ 833208, E-mail:
alex_ivanov@law.swu.bg

Анотация:
Главната задача на дисциплината „Борсово право” е изучаването на въпросите, свързани с правния
режим на борсовата дейност. Борсовото право има комплексна структура, за предмет на регулиране
на която служат обществените отношения в сферата на борсовата дейност. В тази връзка се налага
запознаването с такива основни категории като „борсова дейност”, „борсово законодателство”,
„субекти на борсовата дейност (стокови, фондови и валутни борси)”, „борсови сделки” и др. Курсът
има практическа насоченост – студентите се учат да намират конкретни правни средства за защита на
правата и законните интереси на физическите и юридическите лица
– субекти на борсова дейност. В резултат от обучението по дисциплината в съответствие с
настоящата програма студентите трябва да знаят ключовите понятия, институти и принципи
на борсовото право; да умеят свободно да се ориентират в действащото законодателство и
правилно да го прилагат в практичаската дейност; да добият представа за регулирането на
борсовите правоотношения в развитите в икономическо отношение страни.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс по „Борсово право” включва: правно положение на борсите, правно регулиране на
организацията на борсовата търговия, правно положение на участниците в борсовите тържища,
видове борси, борсовите сделки в системата на българското право, сключването на договорите на
борсата, изпълнението на договорите, сключени на борсата, правни гаранции за обезпечаване
изпълнението на задълженията по борсовите сделки, корпоративното управление на борсата, борсова
документация и борсови правила, държавно регулиране на борсовата търговия и отговорност на
борсите.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин – четене на лекции.
Самостоятелната подготовка предвижда:
 Диалог по зададена тема;
 Решаване на тестове;
 Разработване на теми с теоретична и практическа насоченост.
Окончателната оценка по учебната дисциплина “Борсово право” се формира в края на
едносеместриалния курс на обучение като се оценяват отговорите на студентите по писмени
разработени въпроси върху една от 30-те теми от конспекта и върху поставени задачи от текущия
контрол (т.е. самостоятелната работа).
Нотариално право
ECTS кредити: 3,5
Седмичен хорариум: 5 л+су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: ІХ
Методическо ръководство:
Катедра „Гражданскоправни науки” Правно-исторически факултет
Лектор:
Ас. д-р Незабравка Стоева, тел: 073/ 833208
Анотация:
Учебната дисциплина „Нотариално право” съчетава публичноправните и частноправните методи при
изясняването на проблемите, във връзка с правното регулиране от една страна на обществените
отношения, във връзка собствеността и другите ограничени вещни права върху недвижимите имоти,
както и на някои от стоково- паричните отношения в гражданското общество, а от друга- предметът

на нотариалната дейност, като функция на специално овластено за това лице, правният статут и редът
на управление на нотариалната дейност, на качеството на околната среда и рационалното
природоползване. Тя има за цел да запознае студентите с правните средства и механизми,
предназначени да осигурят защитата на правото на собственост на всички правни субекти, формите
на прехвърляне на правото на собственост, както и правата и задълженията на всички участници в
нотариалното производство. Има за цел да представи и нотариалноправният режим на другите
правоотношения, съществуващи в различните правни отрасли на правната ни система.
Съдържание на учебната дисциплина:
Изяснено е съдържанието на взаимодействието между правни субекти и нотариус, правата и
задълженията на нотариуса, нотариалната компетентност на лицата, които не са нотариуси,
документите, доказващи правото на собственост, видовете документи на собственост, характерът на
нотариалните правоотношения, общите и специални правила на нотариалното производство,
правните последици при неспазването на изискванията на формата на нотариалното удостоверяване.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Окончателната оценка се оформя след писмен изпит по няколко въпроса от конспекта.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Застрахователно право
ECTS кредити: 3,5 Седмичен хорариум: 3л+су
Вид на изпита: писмен
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: ІХ
Методическо ръководство:
Катедра „Публичноправни науки” Правно-исторически факултет
Лектор:
Доц. д-р Веселина Бучкова, Катедра „Публичноправни науки” тел: 073/ 886614, 073/ 886621

Анотация:
Застрахователното право като клон от Търговското право има за предмет да изучи онези специфични
елементи, които го обособяват като отделна правна дисциплина. Това налага да се осмисли предмета
на регулиране на застрахователното право като правен отрасъл, да се разкрият важните особености
на методите на регулиране на застрахователното право като се имат предвид двата му раздела.
Съдържание на учебната дисциплина:
Първият РАЗДЕЛ, регулиран от Закона за застраховането, включващ същността на застраховането
като правно регулирана дейност, принципите на застрахователното право и специфичните
особености на юридическите лица. Застрахователи и застрахователни брокери, чуждестранните

застрахователи, развиващи дейност на територията на РБ, застрахователния агент, гаранционния
фонд, бюрото на българските автомобилни застрахователи и застрахователния надзор.
Във втория клон, регулиран от Търговския закон, глава двадесет и седма ще бъдат изучавани
източниците за възникване на застрахователните правоотношения, застрахователния интерес,
застрахователните договори в разновидностите им - доброволно сключени и сключени по
задължение на Закона за застраховането, сключване на застрахователните договори, задълженията за
преддоговорна информация, отговорност за неизпълненията им, застрахователното правотношение,
елементи на застрахователните правоотношения и прекратяването на застрахователното
правоотношение.
Като самостоятелна тема се разглеждат специфичните елементи на имущественото застраховане,
заедно с изучаването на застраховките срещу рискове на превоза, доброволната застраховка
гражданска отговорност.
Като следваща тема на втория клон се разглежда личното застраховане.
Подробно се изучават застраховките "Живот" и "Злополука" със специфичните особености на
техните застрахователни правоотношения.
Самостоятелно се изучават личните застраховки по живота и телесната цялост на трето лице, както
и застраховките в полза на трето лице "бенефициер", взаимозастраховките .
Последната тема включва изучаване на специфичните особености па задължителното застраховане,
както и задължителните застраховки " Гражданс ка отго ворнос т" и " Злополука", същнос т
и дейс твие на Гаранционния фонд, отговорност за неизпълнение на задължението за сключване на
задължителна застраховка от адресатите на това задължение.
Административно-наказателните разпоредби не се изучават кат самостоятелна тема, а се изучават
като санкция при всеки от правните институти, при неизпълнението на нормите за неговото правно
регулиране.
Като самостоятелна дейност при изучаване на отделните институти на застрахователното право
включва конкретно обучение на студентите за работата със Закона за застраховането и Търговския
закон.
Целен резултат от обучението по застрахователно право е студентите да придобият трайни знания за
отделните институти на застрахователното право, които да могат да прилагат при работата им със
законите, които ги регулират.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Окончателната оценка се оформя след писмен изпит по няколко въпроса от конспекта.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Арбитраж
ECTS кредити: 3.5
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: ІХ
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки»
Правно-исторически факултет

Седмичен хорариум: 3л+0су
Вид на изпита: писмен

Анотация:
Курсът по “Арбитраж” включва следните съдържателни модули: 1) учението за извънсъдебните
способи за решаване на спорове; 2) същност на арбитража; 3) арбитражно споразумение; 4)
арбитражно производство; 5) арбитражно решение.

Цели на учебната дисциплина “Арбитраж”:
- да се изяснят основните понятия и теории в арбитража;
- да се разбере същността на предвидената от правото възможност за защита на накърнени или
заплашени от накърняване граждански права от недържавен орган, с които се осъществява
защитата със санкция.
- да се формират умения за водене на несъдебен процес при осъществяване защитата на нарушените
материални граждански права;
Учебната дисциплина “Арбитраж” е свързана с всички други правни дисциплини, които използват
нейните процесуални средства за защита срещу незаконосъобразното развитие на гражданските
правоотношения.
Лекционният курс по Арбитраж има за цел да предостави знания и умения за основните
инструменти за осъществяване на защитата на накърнени или заплашени от накърняване граждански
права, която защита се осъществява от арбитраж.
Обучението на студентите по дисциплината Арбитраж се осъществява в две основни направления:
1. Аудиторна заетост – лекции;
Лекционният курс се провежда по класическия начин като се прилагат следните типове лекции –
обзорна лекция, проблемно-ориентирана лекция, историографска лекция, и лекция – сравнение. В
края на всяка лекция се предвижда време за въпроси от страна на студентите както и време за дискусия
по характерен проблем, разглеждан в дисциплината.
2. Извънаудиторна заетост (самостоятелна работа)
Самостоятелната подготовка предвижда:
- Проучване на литературни източници, свързано с разработване на различни проекти, реферати,
доклади, есета и т.н - 25 ч.
- Разработване на библиографска справка по конкретни проблеми от учебната програма - 20 ч.
- Изготвяне на доклади и реферати - 15 ч.
Очаквани резултати: Студентите като бъдещи висококвалифицирани специалисти ще имат
възможността да участват в правораздаването при защита на материални права.
Технология на обучението и оценяване:
Лекции.
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Дипломатическо и консулско право
ECTS кредити: 3.5
Седмичен хорариум: 3л
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: IХ
Методическо ръководство:
Катедра «Международно право и международни отношения» Правно-исторически факултет
тел: 073/ 886617, 073/ 88 66 21
Анотация:
Предмет на дипломатическото и консулското право са най – важните въпроси в официалните
отношения между държавите и другите субекти на международното право. Особено внимание се
отделя на статута, задачите и правното положение на дипломатическото представителство, както и на

постоянните представителства на държавата в международните организации, делегациите на
международни конференции, специалните мисии, и други органи за външни отношения на държавата.
Специално място е отделено и на консулския институт.
Съдържание на учебната дисциплина:
Дипломация, външна политика и международно право; Държавни органи за външни отношения;
Източници на дипломатическото и консулското право; Дипломатическо представителство;
Привилегии и имунитет на дипломатическото представителство и неговия персонал; Привилегии и
имунитети на ООН; Привилегии и имунитети на специалните мисии; Правен статут на делегациите
на международни срещи и конференции; Консулско представителство; Видове консулства;
Привилегии и имунитети на консулското представителство и неговия персонал.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Самостоятелната подготовка предвижда решаване на контролни задания и разработване на теми с
теоретична насоченост.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.

Правен режим на държавната служба

ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: десети
Методическо ръководство:
Катедра «Публичноправни науки»,Правно-исторически факултет
Лектори:
Доц. д-р Маргарита Николова Чешмеджиева, Катедра «Публичноправни науки»,
тел: 83 32 08, E-mail: margo@law.swu.bg
Анотация:
Основна цел на дисциплината е да запознае студентите с правния режим на държавната служба, въз
основа на който се осъществява дейността по реализиране на задачите на държавното управление и
се осигурява постоянното функциониране на държавния апарат. Дисциплината формира знания за
нормативната основа и функционирането на държавната служба и правния статут на държавния
служител; изследване, анализиране и формулиране на основните правни понятия и механизми,
отнасящи се до държавната служба и държавните служители.
Съдържание на учебната дисциплина:
Понятие за държавна служба, Държавни служители – теоретични понятия, Държавни служебни
правоотношения, Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба, Условия за заемане
на държавна служба, Възникване на служебно правоотношение, Постъпване на служба. Срок за
изпитване, Права и задължения на държавния служител, Рангове, длъжности и повишаване в
длъжност на държавните служители, Срочни служебни правоотношения, Изменение на служебното
правоотношение,
Прекратяване на служебното правоотношение, Защита срещу незаконно

прекратяване на служебното правоотношение, Дисциплинарна отговорност на държавните
служители, дисциплинарни нарушения и дисциплинарни наказания.
Технология на обучението и оценяване:
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на
Наредба № 21 но МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на
кредити.
Банково право
ECTS кредити: 3.0
Форма за проверка на знанията: оценка
Семестър: Х
Методическо ръководство:
Катедра «Гражданскоправни науки» Правно-исторически факултет
Лектор:

Седмичен хорариум: 3 л
Вид на изпита: писмен

Анотация:
Банковото право като наука изследва правните норми, обособяващи банковото право като отрасъл на
правото. Банковото право като отрасъл на правото е съвкупност от правни норми, регулиращи
обществените отношения, които възникват във връзка с банковата дейност.
Банковото право като правно явление е продукт на обществено-икономическата необходимост да се
ръководят определени процеси в икономиката, породени от осъществяване на банковата дейност. В
този смисъл то е обективно правно явление.
Изложената характеристика на банковото право обуславя неговата роля спрямо останалите отраслови
правни науки. Тя дава онези общи понятия за правната реалност и свързаните с нея явления, които
намират специфично проявление в правоотношенията, породени от банковата дейност. Това обуславя
нейното място в учебния план.
Съдържание на учебната дисциплина:
Учебният курс по „Банково право” включва: банковото право като нормативна система, предмет,
субекти и източници; публичноправно регулиране на банковата дейност, банков надзор, банкови
сделки, банкови плащания, ликвидация и несъстоятелност на търговските банки.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на
курсови работи, реферати, конспектиране на статии и др.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя.
Гражданско изпълнително производство
ECTS кредити: 3.0
Форма за проверка на знанията: оценка
Методическо ръководство:

Седмичен хорариум: 3 л
Вид на изпита: писмен Семестър: Х

Катедра «Гражданскоправни науки» Правно-исторически факултет
Лектори:
Проф. д-р Валентина Попова, val_popova@law.swu.bg
тел: 073/ 833208
Анотация:
І. Обхват на учебната дисциплина “Гражданско изпълнително производство”.
Учебната дисциплина “Гражданско изпълнително производство” е в Правно исторически
факултет на ЮЗУ е изборна дисциплина. Тя е разклонение на учебната дисциплина граждански
процес. Обхваща индивидуалното принудително изпълнение по ГПК и заповедното производство.
Значителна част от материята е включена в
програмата за държавен изпит по
гражданскоправни науки.
В нея се изучава самото изпълнително производство и заповедното производство. То е
регламентирано от законодателя в частта част V на ГПК “Изпълнително производство”, но е отделно
производство за издаване на съдебно изпълнително основание, когато вземането не се оспорва от
длъжника, но не се изпълнява. Законодателят е избрал този подход най-вероятно заради тясната
функционална връзка с изпълнителното производство.
В нея се изучават и изпълнителните основания, предвидени в закона, както и производството
за издаване на изпълнителен лист.
ІІ. Цели на обучението.
Обучението по дисциплината “Гражданско изпълнително производство” цели:
1. Да даде основни и задълбочени знания на студентите относно индивидуалното
принудително изпълнение и заповедното производство, както теоретични така и въпросите
в съдебната практика, предмет на тълкувателните решения на ВКС в тази материя.
2. Да изгради умения у студентите за правилното тълкуване и прилагане на нормите на част V
на ГПК “Изпълнително производство”, отнасящи се до индивидуалното принудително
изпълнение, както и за заповедното производство.
3. Да помогне на студентите на базата на доброто познаване на материята на индивидуалното
принудително изпълнение, да развият умението за творческо юридическо мислене с оглед
на бъдещата им практическа работа.
Виктимология

ECTS кредити: 3
Седмичен хорариум: 3 ч. лекции
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Вид на изпита: писмен
Семестър: десети
Методическо ръководство: Катедра Публичноправни науки, Правно-исторически факултет
Лектор: Проф.д-р Добринка Чанкова, катедра «Публичноправни науки» в ПИФ на ЮЗУ “Неофит
Рилски”, тел./факс: тел: 073/ 833208, E-mail: chankova@law.swu.bg
Анотация:
Виктимологията е сравнително нова, модерна дисциплина, въведена в широк кръг университети в
Америка, Европа, Азия и др. Тя предлага знания за жертвата на престъплението, виктимизацията като
процес, правната защита на жертвите на престъпления, психологическа и друга закрила, финансова
компенсация на жертвите на престъпления, антивиктимогенни политики и практики,

международното сътрудничество за защита на жертвите на престъпления, които са важни за
съвременния човек и бъдещите юристи.
Съдържание на учебната дисциплина:
Виктимологията е нова, особено за България, наука, затова и дисциплината започва с историческа
еволюция на виктимологичното познание и изясняването на същността на виктимологията като
учение за жертвата. Централно място заема изясняването на понятието за жертва на престъплението
и виктимологичната типология.Правната защита на жертвите на престъпления и другите форми на
закрила и подкрепа, на национално и международно ниво, са важен фокус. Предмет на особено
внимание са релевантните актове на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз. Ролята на
неправителствените организации за защита на жертвите на престъпления са също предмет на
изучаване. Познаването на антивиктимогенните политики и практики, превенцията и контрола на
виктимизацията са от особено значение. Възстановителното правосъдие и медиацията между
жертвата и извършителя на престъплението се изучават като особено ефективни инструменти в
подкрепа на жертвата. Обучението цели да подготви студентите за професионална дейност в полза
на жертвите на престъпления.
Технология на обучението и оценяване:
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни средства
и видеофилми. Провеждат се симулации с участието на студентите. За самостоятелна работа се
възлага обзор на литературни източници, изготвяне на резюмета на статии, подготовка на есета,
брошури.
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително от
преподавателя, взема се предвид работата по време на семестъра.

Спорт
Седмичен хорариум: 2 ч. упражнения / общ хорариум 30 часа /
Форма за проверка на знанията: текуща оценка
Семестър: І, ІІ, ІІІ и ІV
Методическо ръководство:
Катедра Спорт, Факултет: ФОЗС
Лектори:
Ас. Николай Хаджиев, катедра «Спорт» в ФОЗС на ЮЗУ “Н.Рилски”,
АНОТАЦИЯ
Заниманията по дисциплината “Спорт” са предназначени за студентите от І и ІІ курс за
студенти от специалност «Право»
За удовлетворяване на спортните интереси и в зависимост на наличната база и налични
преподаватели, се предлагат следните спортове:
1. Лека атлетика
9. Туризъм
2. Гимнастика
10. Спортни игри
3. Плуване
- футбол

- волейбол
- баскетбол
- хандбал
11.Лечебна физкултура
12. Спортно усъвършенстване по видове
спорт
В програмата са включени главно проблеми свързани с усвояваната техника на избрания вид спорт,
някои индивидуални и групови тактически действия необходими за неговото приложение,
състезателния правилник, както и работа за подобряване на физическата кондиция.
Цел и задачи: Предложените спортове са с богато съдържание, чието овладяване ще съдейства и
подпомогне подобряването на основните физически качества, подобряване на дихателната и сърдечна
дейност, на нервната система и др. Ще се подпомогне и развитието на специфични за дадения вид
спорт качества и навици. За това заниманията със спорт могат успешно да се използват и за
възстановяване след различни заболявания, т.е имат и оздравителен ефект. Не на последно място
трябва да се има в предвид и голямото естетическо въздействие на спорта, свързано с хармоничното
развитие на тялото, с красотата от движенията и т.н.
Очаквани резултати: Практическото овладяване на елементите от техниките на предложените
спортове ще даде възможност на студентите да се обогати арсеналът им от двигателни средства и
методи, ще се получат знания за организацията на заниманията със съответния спорт и неговите
правила. По този начин студентите ще бъдат приучени и по-нататък в своя живот да се занимават
самостоятелно със спорт и да се грижат за своето здраве, с което ще бъдат полезни първо на себе си
и след това на обществото.
4.
5.
6.
7.
8.

Ски
Тенис
Тенис на маса
Фитнес
Бойни спортове

Текущ контрол:
Оценява се правилния подбор на упражненията (средствата) и методите, чрез които да се овладява
преподавания материал, Оценяват се упражненията, които трябва да са съобразени и да отговарят на
съответния етап на обучение (за начално разучаване, за задълбочено разучаване, за затвърдяване и
усъвършенстване).
Практически изпит:
По време на семестъра се прилагат контролни практически изпити върху изучавания материал.
Крайната обобщена оценка се оформя от текущата оценка, резултата от текущия контрол и резултата
от практически изпит.

