Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: История на българската държава и право
2. Код на курса: LAW 2013
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: І
6. Семестър: І
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: проф. д.ист.н. Иван Билярски, проф. д-р Вълкан Вълканов.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Усвоени знания за историческото
развитие на държавността и на правото в България, както като общи тенденции, така и
в конкретните отделни правни клонове. Придобиване на умение за историческо
тълкуване на правните норми.
10. Начин на преподаване: директно.
11.Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Дисциплината изучава държавно-политическото,
обществено-икономическото и правното устройство на българското общество и
държава, възникването, развитието и значението на правните институции;
юридическите обичаи, възгледи и практики сред българите.
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М. Андреев, Д. Ангелов, История на българската феодална държава и право, много изд.
М. Андреев, Ф. Милкова, История на българската феодална държава и право
И. Билярски, Институциите на средновековна България, София, 1998
М. Андреев, История на българската буржоазна държава и право (1878-1918)
Ф. Милкова, История на българската буржоазна държава и право (1918-1944)
М. Манолова, История на новата българска държава и право, София, 2002
Д. Токушев, История на новобългарската държава и право (1878-1944), София, 2001
Българските държавни институции (1979-1986). Енциклопедичен справочник, София,
1987
Българските конституции и конституционни проекти, София, 1990
В. Вълканов, Търновската конституция в спор с времето, Варна, ВСУ „Черноризец
Храбър”, 2009
В. Вълканов, Ж. Трифонова, Подбрани извори за историята на българската държава и
право, Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2006 + Учебно помагало от същите автори
Ив. Билярски, Публично- и каноничноправна лексика в българското средновековно
пространство, Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения,
консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Оценяването се извършва въз основата на
писмен тест, който съдържа възможност за отворени и затворени отговори на
въпросите. Устно изпитване се прилага само при необходимост за повече впечатления
от подготовката на студента. Оценяването отговаря на количеството усвоени знания и
възможността на студента на ги интерпретира. По време на семестъра се поставя
текуща оценка, която се взема предвид при крайното оформяне на оценката на
студента.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: не се предвижда.

