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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ADM 1185
2. Наименование на учебната дисциплина: Устройство на съдебната власт и нейната
администрация.
3. Вид на курса: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3.
8. Име на лектора: доц.д-р Анна Сташимирова,ас.д-р Даниела Михалева, съдия Ванухи Аракелян
9. Резултати от обучението - Дисциплината Устройство на съдебната власт и нейната

администрация е базова за студентите изучаващи  профил “Съдебна администрация”. Основното й
предназначение е да запознае студентите с устройството на съдебната власт и нейната
администрация. Основните характерни особености на  съдебната власт, видовете съдилища и
прокуратури, техните правомощия и компетенции. Ролята на магистрата, неговите права и
задължения. Кадровия орган на съдебната власт – ВСС. Организацията при структурирането на
съдебната администрация. Запознават се с нормативните документи уреждащи статута на съдебните
служители. Техните права и задължения. Ролята им за издигане авторитета на съдебната система.

10.Начин на осъщуствяване: директно.
11.Предварителни и съпътстващи изисквания – няма.
12. Съдържание на курса: Курсът по Устройство на съдебната власт и нейната администрация

формира необходима за специалист по администрация и управление обща култура и познания за
устройството на съдебната власт; конституционни принципи за организацията и дейността на
съдебната власт; структура и организация на съдебната власт; статут на съдии, прокурори,
следователи. Назначаване, освобождаване несменяемост, повишаване на място, права и задължения,
отстраняване от длъжност. Държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията;
администрация на органите на съдебната власт. Структура на съдебната администрация.
Назначаване,права и задължения, организация на работа  и функции на съдебните служители.

13. Препоръчителна  литература:
 Конституция на РБългария;
 Съдебна власт – М.Хаджолян, ВСУ”Ч.Храбър”;
 Закон за съдебната власт - ( ДВ бр.45/14.06.2011г. в сила от 14.06.2011г.);
 ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата

администрация -; ДВ, бр. 66 от 18.08.2009г.)
 ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд; - ДВ, бр. 66 от

18.08.2009г.)
 ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд

ДВ, бр. 66 от 18.08.2009г.
 ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на

Република България – ДВ,бр. 66 от 18.08.2009г.)
 ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и

апелативните съдилища - ПАРОАВАС ДВ, бр. 66 от 18.08.2009г.);



14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:   лекции.
15. Методи за оцунка и критерии:

Оценяването на студентите в обучението по Устройство на съдебната власт и нейната
администрация се извършва при полагане на изпит, който се състои от  тест и курсов проект.
Оценките са по шестобалната система: отличен (6), много добър(5), добър (4), среден (3), слаб (2).
Оценяяват  се и двете задачи поотделно. Крайната оценка се формира на база средно-аритметично
число. За успешно издържан изпит се смята, когато средно-аритчетичната оценка  на студента е
среден (3).

Обучението по Устройство на съдебната власт и нейната администрация завършва с писмен
изпит – тест,  разработен и съставен от въпроси по тематиката на дисциплината и конспекта.
Основни критерии при оценяването на теста са дадените правилни отговори на въпросите, като се
взема предвид тяхната тежест. При курсовата работа се оценява умението на студента да
интерпретира конкретни проблеми в съдебната система, предприемайки конкретни действия.

Крайната оценка е по шестобалната система. Съответствието на получената оценка от
представянето на изпита с Европейската система за трансфер на кредити е:

Отличен (6) Мн. добър (5) Добър (4) Среден (3) Слаб (2)
A B C D/E FX/F

16. Език на преподаване: български.


