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В СРОК ДО 15.06.2018 г. ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

“ПРАВО” – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПИШАТ 

ПРИ ОТГОВОРНИЦИТЕ НА КУРСОВЕТЕ ЗА ЖЕЛАНИТЕ ОТ ТЯХ 

ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ, ПРЕДВИДЕНИ 

ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2018/2019 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:  

 

3-ти курс (V семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Юридически лица с нестопанска цел – 3 кредита – доц. д.ю.н. Красен 

Стойчев 

2. Изборно право – 3 кредита – проф. д.н. В. Цанков 

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

4. Общинско право – 3 кредита – доц. д-р Б. Йорданов 

 

От избираеми дисциплини в V семестър всеки студент трябва да има  

минимум 9 кредита (една избираема дисциплина). 

 

4-ти курс (VII семестър) 

Избираеми дисциплини: 

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

2. Медицинско право – 3 кредита – гл.ас. д-р А. Илиева 

3. Международно договорно право –  

4. Организация на съдебната система и правозащитните институции - 

проф. д.н. В. Цанков 

 

От избираеми дисциплини в VII семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  
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5-ти курс (IХ семестър) 

Избираеми дисциплини: 

1. Право на международните организации – 3 кредита –  

2. Дипломатическо и консулско право – 3 кредита – проф. д-р Н. 

Бояджиева, проф. д-р Ирена Илиева 

3. Обществени поръчки – гл. Ас. д-р А. Илиева 

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

 

От избираеми дисциплини в IХ семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  

 

6-ти курс (ХI семестър) 

Избираеми дисциплини: 

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

2. Медицинско право – 3 кредита – гл.ас. д-р А. Илиева 

3. Организация на съдебната система и правозащитните институции - 

проф. д.н. В. Цанков 

4. Дипломатическо и консулско право – 3 кредита – проф. д-р Н. 

Бояджиева, проф. д-р Ирена Илиева 

5. Териториално-устройствено развитие и планиране  

 

От избираеми дисциплини в IХ семестър всеки студент трябва да има 

минимум 3 кредита (една избираема дисциплина).  
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Факултативни дисциплини:  

 

1. Английски език – преп. Кристина Крислова 

2. Равенство във възможностите и актуална джендър проблематика – 

проф. д-р Ирена Илиева 

3. Публична администрация – доц. д-р К. Пехливанов 

4. Съдебни експертизи – Е. Кемалова 

5. Съдебна медицина – д-р М. Балтов 

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

Ирена Илиева 

7. Мироопазващи операции и регионална сигурност – проф. проф. 

д.ю.н. Н. Бояджиева 

8. Евроатлантическа интеграция и Западните Балкани – проф. д.ю.н. Н. 

Бояджиева 

9. Спорт 

 

Всички факултативни дисциплини се предлагат от 2-ри до 5-ти курс 

(изкл. Английски език – 1 курс, 2 семестър). 

 

Обучението по факултативната дисциплина се провежда при 

сформиране на група от минимум 10 студенти. 

 

Забележка: Факултативните дисциплини се изучават само по изрично 

желание на студенти. 


