
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1018
2. Наименование на учебната дисциплина: Конституционно право
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: първа - четвърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Георги Близнашки
9. Резултати от обучението по дисциплината: Целта на обучението е студентите да придобият

знания относно организацията на държавата, гражданското общество и икономическите
отношения в Република България и правния статус на гражданите. За осъществяване на тази
цел учебната дисциплина изучава конституционните норми и отношения в системата на
действащата Конституция. При обучението се представят възгледи на теоретични школи и
автори от България и чужбина.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите да имат елементарни знания относно

държавното управление и държавното устройство на Република България.
12. Съдържание на курса: В лекционния курс са включени следните основни теми: Източници и

система на Конституционното право.; Конституционни норми и отношения.; Конституцията
като правен акт.; Правни способи и други механизми за съблюдаване и защита на
Конституцията.; Държавна власт и форми на осъществяването и в Република България.;
Държавно устройство и държавно управление на Република България.; Основни права и
задължения на гражданите – класификация и съдържание на основните права.; Правна
регламентация на българското гражданство.; Система на държавните органи в Република
България – характеристика и класификация.; Избирателна система на Република България.;
Основни положения на организацията и произвеждането на изборите.; Народно събрание на
Република България.; Президент.; Министерски съвет – състав, избор, мандат, правомощия,
актове, организация на дейност, прекратяване на правомощията.; Съдебна власт.; Местно
самоуправление и местна администрация.; Конституционен съд. В процеса на преподаване
тези теми се конкретизират, като всеки един от разглежданите въпроси се дискутира детайлно.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти:
1. Ананиева, Н., Конституционно право, 2006.
2. Хаджолян М., Конституционно право на Република България, ВСУ, 2005.
3. Хаджолян М., Европейско конституционно право, ВСУ, 2004.
4. Близнашки Д., Конституционализъм и демокрация, УИ-СУ, 2009.
5. Друмева, Е., Конституционно право, Сиела, 2008.
6. Баламезов Б. и др., Конституционно право, БСУ, 2005.
7. Наумова Ст. и др., Основни въпроси на конституционното право, 2004.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Преподаването по дисциплината
включва лекции, представени чрез медия. Провеждат се дискусии.

15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български


