
В СРОК ДО 07.11.2019 г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

“ПРАВО” – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ В 

ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ (каб. 225) ЗАЯВЛЕНИЕ С ИЗБИРАЕМИТЕ  И 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВТОРИЯ 

СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

Съгласно актуализирания Учебен план на Юридическия факултет, във 

връзка с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, 

се налага задължението на всеки студент, освен кредити от 

задължителните учебни дисциплини, да има натрупани кредити и от 

избираеми дисциплини, както следва:  

 

1-ви курс  (II семестър) 

1. Антични правни системи – проф. д.ю.н. М. Новкиришка 

2. Обща теория на държавата – проф. д-р Я. Стоилов 

3. Международни отношения – проф. д.ю.н. Н. Бояджиева 

4. Обичайно право – доц. д-р П. Неделева 

 

От избираеми дисциплини във ІI семестър всеки студент трябва да 

има  минимум 2 кредита (една избираема дисциплина). 

 

2-ри курс  (ІV семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Парламентарно право – доц. д-р Христо Паунов 

2. Конституционно правосъдие – гл. ас. д-р Р. Янкулова 

3. Правен режим на вероизповеданията – доц. д-р П. Неделева 

 

От избираеми дисциплини в ІV семестър всеки студент трябва да има  

минимум 2 кредита (една избираема дисциплина).  

 

3-ти курс (VI семестър) 

1. Миграционно и бежанско право –проф. д.ик.н. В. Цанков 

2. Наказателно-изпълнително право – доц. д-р И. Ранчев 

3. Полицейско разузнаване –проф. д.ю.н. Й. Кунчев 



От избираеми дисциплини в VI семестър всеки студент трябва да има  

минимум 2 кредита (една избираема дисциплина). 

 

4-ти курс (VIII семестър) 

1. Конкурентно право –доц. д-р М. Кьосева 

2. Обществени поръчки – гл. ас. д-р А. Илиева 

3. Юридическа техника – доц. д-р Б. Чернева 

 

От избираеми дисциплини в VIII семестър всеки студент трябва да 

има минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  

 

5-ти курс (Х семестър) 

1. Актове за гражданско състояние – доц. д-р В. Тодорова 

2. Арбитраж и алтернативно решаване на спорове – проф. д-р С. Чернев, 

проф. д-р А. Мингова, доц. д-р Г. Ганчев 

3. Банково право –доц. д-р М. Кьосева 

4. Застрахователно право – проф. д-р П. Голева 

5. Нормотворчество – доц. д-р Хр. Паунов 

6. Вътрешен пазар на ЕС – проф. д-р И. Илиева 

7. Сравнително частно право – доц. д-р Кр. Митев 

8. Териториално-устройствено развитие и планиране – доц. д-р Б. 

Йорданов 

9. Медиация - доц. д-р П. Неделева 

 

От избираеми дисциплини в Х семестър всеки студент трябва да има 

минимум 9 кредита (три избираеми дисциплини).  

 

 

 

 

 

 



 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 2019/2020 г. 

 

№ Дисциплина 

1 
Равенство във възможностите и актуална джендър 

проблематика – проф. д-р Ирена Илиева – от 2-ри до 5-ти курс 

2 
Публична администрация – доц. д-р К. Пехливанов – от 2-ри до 

5-ти курс 

3 Спорт – от 2-ри до 5-ти курс 

4 Съдебни експертизи – Е. Кемалова – от 2-ри до 5-ти курс 

5 Съдебна медицина - д-р Марин Балтов – от 2-ри до 5-ти курс 

6 
Международноправни средства за борба с тероризма – проф. д-р 

Ирена Илиева – от 2-ри до 5-ти курс 

7 
Мироопазващи операции и регионална сигурност – проф. д.ю.н. 

Н. Бояджиева – от 2-ри до 5-ти курс 

8 
Евроатлантическата интеграция и Западните Балкани – проф. 

д.ю.н. Н. Бояджиева – от 2-ри до 5-ти курс 

9 Изготвяне на актове по граждански дела – само за 5-ти курс 

10 Изготвяне на съдебни актове - Е. Кемалова- от 4-ти до 5-ти курс 

11 
Изготвяне на прокурорски актове – д-р Ч. Грошев - от 4-ти до 5-

ти курс 

12 
Адвокатска защита по наказателни дела - Е. Кемалова - от 3-ти 

до 5-ти курс 

 

 


