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РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

1 курс, 2 сем. – 1 ИД: Антични правни системи; Обща теория на държавата; 

Обичайно право. 

2 курс, 4 сем. – 1 ИД: Парламентарно право; Конституционо правосъдие; 

Църковно право.  

3 курс, 5 сем. – 2 ИД: Изборно право; Общинско право; Медиация; Изготвяне 

на прокурорски актове; Съдебни експертизи; Международни отношения. 

3 курс, 6 сем. – 1 ИД: Наказателно-изпълнително право; Международно 

наказателно право, Нормотворчество. 

 4 курс, 7 сем. – 2 ИД: Правна защита на потребителите; Правна реторика;  

Медицинско право;  Правна защита на лица с психически заболявания и 

ментални увреждания; Миграционно и бежанско право. 

5 курс, 9 сем. – 2 ИД: Актове за гражданско състояние; Банково право; 

Международно трудово право; Съдебна медицина; Обществени поръчки;  

Юридическа техника. 

5 курс, 10 сем. – 3 ИД: Арбитраж и алтернативно решаване на спорове; 

Териториално-устройствено развитие и планиране; Вътрешен пазар на ЕС; 

Адвокатска защита по трудови дела; Адвокатска защита на потребителите;  

Организация на съдебната система и правозащитните институции; 

Застрахователно право. 

 

 



ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

1 курс, 2 сем. – 1 ИД: Антични правни системи; Обща теория на държавата; 

Обичайно право. 

2 курс, 4 сем. – 1 ИД: Конституционо правосъдие; Църковно право; 

Международни отношения.  

3 курс, 5 сем. – 2 ИД: Изборно право; Общинско право. 

3 курс, 6 сем. – 1 ИД: Наказателно-изпълнително право; Международно 

наказателно право. 

4 курс, 7 сем. – 2 ИД: Изготвяне на прокурорски актове; Парламентарно право 

Миграционно и бежанско право. 

5 курс, 9 сем. – 2 ИД -  Медицинско право; Съдебни експертизи, Правна 

реторика. 

5 курс, 10 сем. – 3 ИД: Арбитраж и алтернативно решаване на спорове; 

Банково право; Вътрешен пазар на ЕС; Териториално-устройствено развитие и 

планиране; Организация на съдебната система и правозащитните институции. 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

№ 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 
Международноправни средства за борба с тероризма – проф. д-р 

Ирена Илиева – от 2-ри до 5-ти курс 

5 
Евроатлантическата интеграция и Западните Балкани – проф. 

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



6 
Изготвяне на актове по граждански дела – доц. д-р Г. Ганчев -

само за 5-ти курс 

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

8 
Адвокатска защита по наказателни дела - Е. Кемалова - от 3-ти 

до 5-ти курс 

 

Бележка: Избираемите дисциплини на английски език (https://law.uni-

plovdiv.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC

%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/) се 

предлагат на студентите от Юридическия факултет само когато са 

избрани от студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм +“. 

Лекционни курсове по избираемите и факултативни дисциплини се провеждат 

при сформиране на група от най-малко 10 души.  

За РО се определя и максимум на записалите до 50 души. 

На студенти, които са избрали ИД, за която не е сформирана група се 

предоставя възможност за избор на друга ИД в срок не по-късно от 10 дни 

преди началото на семестъра. 

https://law.uni-plovdiv.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/
https://law.uni-plovdiv.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/
https://law.uni-plovdiv.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/
https://law.uni-plovdiv.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC/

