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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1053
2. Наименование на учебната дисциплина: Основи на правото
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа/ втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: първи/ трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора (и): доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
9. Резултати от обучението: Учебната дисциплина “Основи на правото” има за цел
да даде на студентите знания за основните характеристики на правния ред и на
механизмите и принципите, чрез които правното регулиране се осъществява в
основните социални  сфери в България.
10. Начин на осъществяване: лице-в-лице
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо)
12. Съдържание на курса: Разглеждат се теми от Обща теория на правото – за
същността и системата на правото, за понятието правна норма, за субектите на правото
и др.; теми в областта на Конституционното право – за основните конституционни
принципи, за правата и свободите на гражданите, за системата от държавни органи;
теми в областта на Административното право – за същността и видовете
административни актове, за тяхната недействителност и др.; теми в областта на
Наказателното право – за елементите на престъпление и наказателноотговорните лица и
др. и теми в областта на Гражданското и Облигационно право – за правната сделка и
погасителната давност.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Нормативни актове:
1. Конституция на Република България от 1991 г.
2. Закон за нормативните актове
3. Закон за лицата и семейството
4. Закон за задълженията и договорите
5. Наказателен кодекс
6. Административнопроцесуален кодекс
Учебна литература:
Ташев, Р. (2010) Обща теория на правото, Сиби
Балабанова Х. и колектив (2015). Основи на правото (второ прераб и доп. изд.), УНСС
Милкова, Д., Обща теория на правото, изд. Албатрос, 2009
Калайджиев, А., Облигационно право – обща част, С. 2010
Друмева, Е. (2013). Конституционно право/4-то прераб. и доп. изд.), Сиела
Стойчев, Ст., Конституционно право на Република България, изд. Сиела, 2002
Лазаров, К., Административно право, изд. Фенея, 2009
Стойнов, А., 2013 Наказателно право, изд. Сиела
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражения
15. Методи за оценка и критерии: оценява се първо писменото изложение от
студента на изтеглен от конспекта въпрос, в което критерии за висока оценка са



правописа, изразните средства, логичната последователност в изложението, правните
аргументите, в подкрепа на дадена теза, сравнителния анализ със сходни правни
институти или държавни органи, коментар на дискусионни въпроси по темата в
теорията, както и точността при позоваването на нормативна разпоредба.
Непосредствено след писмения изпит се провежда устен, в който се защитава
написаното с цел установяване на способностите на студента свободно да изложи
знанията си по изтегления въпрос, проверка на изказа му със съответната необходима
юридическа терминология и отговаряне на до два допълнителни конкретни въпроси по
други теми от конспекта с оглед проверка на всеобхватността на подготовката на
студента по дисциплината. Студента се оценява веднага след устния изпит, като се
информира незабавно за мотивите за получената оценка съобразно посочените по-горе
критерии.
16. Език на преподаване: български, английски


