
 

Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: МЕНИЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА 

Професионално направление: 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Специалност: МЕНИЖДМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ И ПОЩИТЕ 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА ПРАВОТО 

 2. Код на курса: 02.1.2.3.09 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: втори 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: гл. ас. д-р Кирил Илиев 

      9. Резултати от обучението за дисциплината:  

      Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид знания в областта на 

общата теория на правото, конституционното, административното и  гражданското право, 

както и избрани въпроси от други правни отрасли, върху които е необходимо да се акцентира 

с оглед спецификата на изучаваната от студентите специалност. Студентите, приключили 

обучението си по дисциплината, трябва да имат знания за същността и значението на 

нормативните актове и съдържащите се в тях правни норми, физическите и юридическите 

лица, тяхното представителство, същността и структурата на правното отношение, видовете 

субективни права, сроковете за упражняването им и тяхната защита, както и познания в 

областта на отделни правни отрасли от публичното и частното право. 

Основни знания за науката право и нейните специфики. 

     Практически умения за приложение на общата теория на правото. 

     Компетенции: След приключване на курса студентите трябва да са усвоили знания за 

отделни правни отрасли от публичното и частното право. 

    10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения. 

11.Предварителни изисквания: 

Студентите следва да имат задълбочени познания в областа на правото от гимназиалния 

курс на обучение.  

 12. Съдържание на курса:  

Разглеждат се същността и значението на нормативните актове и съдържащите се в 

тях правни норми. Общо понятие за правото. Източници на правото. Правно отношение. 

Субекти на правото. Конституционно право. Административното право. 

Административно - наказателна отговорност. Данъчно и гражданско право. Вещно право. 

Облигационно право. Отделни видове договори. Извъндоговорни източници на облигационни 

отношения. Трудово право. Наказателно право. 

13. Библиография: 

      Основна литература: 

1. Колев, Т. Теория на правото,  С., 2015  

2. Колев, Т. Доказване в правораздаването, С., 2012.  

3.   Колев, Т. Аргументиране в правораздаването, С., 2012. 

 

      Допълнителна литература: 

1. Колев, Т. Логика в правораздаването, С., 2012. 

2. Колев, Т.  История на правораздавателната дейност от Античността до Предмодерната 

епоха, С., 2011  

3. Колев, Т.  Истина, обоснованост, справедливост, С., 2011. 



 

 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  
      Дисциплината завършва с изпит. Окончателната оценка се оформя на базата на точкова 

система като максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100 (таблица 1.). 

Тестовете по дисциплината се състоят от двадесет затворени въпроса всеки, като въпросите 

имат 4 възможни отговора, от които само един е верен. 

 

 

                                                                                                       Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 


