
В СРОК ДО 15.12.2017 г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

“ПРАВО” – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ (каб. 225) ЗА ЖЕЛАНИТЕ ОТ 

ТЯХ ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ, 

ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2017/2018г. 

 

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) 

Факултативни дисциплини:  

- Западен език  –  4 кредита  

Обучението по факултативни дисциплини се провежда при 

сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

2-ри курс  (ІV семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Сравнително конституционно право – 3 кредита –д-р Борислав Цеков 

2. Парламентарно право – 3 кредита – доц. д-р Христо Паунов 

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

4. Дипломатическо и консулско право – 3 кредита – проф. д.ю.н. Цветана 

Каменова 

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти.  

 

Факултативни дисциплини:  

- Спорт  –  1 кредит  

Обучението по факултативни дисциплини се провежда при 

сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

От избираеми дисциплини в ІV семестър всеки студент трябва да има  

минимум 6 кредита (две избираеми дисциплини).  



3-ти курс (VI семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Миграционно и бежанско право – 3 кредита – проф. д.ик.н. В. Цанков 

2. Наказателно изпълнително право – 3 кредита – доц. д-р И. Ранчев 

3. Международно наказателно право – 3 кредита – доц. д-р Д. Дончева 

4. Международно договорно право – 3 кредита – гл. ас. д-р Г. Гозанска 

5. Полицейско право – 3 кредита - проф. д.ик.н. В. Цанков 

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

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти.  

 

Факултативна дисциплина:  

- Международно хуманитарно право - 2 кредита – проф. д.ю.н. Цветана 

Каменова 

- Спорт – 1 кредит 

Обучението по факултативната дисциплина се провежда при 

сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

От избираеми дисциплини в VI семестър всеки студент трябва да има  

минимум 9 кредита (три избираеми дисциплини). 

 

4-ти курс (VIII семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Застрахователно право – 3 кредита – проф. д-р Поля Голева 

2. Медицинско право – 3 кредита – проф. д-р Д. Зиновиева 

3. Международно трудово право – 3 кредита - доц. д-р Я. Генова 

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти. 

 

Факултативни дисциплини: 

- Международноправни средства за борба с тероризма - 2 кредита – 

проф. д-р И. Илиева 



- Политики на ЕС - 2 кредита – проф. д-р И. Илиева 

- Спорт – 1 кредит 

Обучението по избираеми и факултативни дисциплини се провежда 

при сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

От избираеми дисциплини в VIII семестър всеки студент трябва да 

има минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  

 

5-ти курс (VIII семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Актове за гражданско състояние – 3 кредита – доц. д-р Велина Тодорова 

2. Сравнително частно право – 3 кредита – доц. д-р Красимир Митев 

3. Банково право – 3 кредита - доц. д-р Мария Кьосева 

Обучението по избираеми дисциплини се провежда при сформиране на 

група от минимум 20 студенти. 

 

Факултативни дисциплини: 

- Спорт – 1 кредит 

Обучението по избираеми и факултативни дисциплини се провежда 

при сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

От избираеми дисциплини в VIII семестър всеки студент трябва да 

има минимум 6 кредита (две избираеми дисциплини).  

 

Забележка: Факултативните дисциплини се изучават само по изрично 

желание на студентите.  


