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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината има предназначението да формира начални познания за конкретните 

принципи, свойства и техники на юридическата практика. Структурата на учебния курс следва 

разделението на публично и частно право и спецификата на юриспруденцията в отделните 

отрасли на правото. Преобладаващо внимание се отделя на правораздаването и неговите отделни 

проявни форми като конституционно, административно, гражданско и наказателно правосъдие. 

Студентите получават основни познания във връзка със спецификата на отделните юридичски 

професии. Учебният материал е основан както на вече формирания у студентите основен 

понятиен апарат от общата теория на правото, така и на използването на овладяната юридическа 

терминология при решаване на казуси, разиграване на ситуационни игри и работа с юридическа 

документация. В курса е предвидена възможност за участие на университетски преподаватели, на 

действащи магистрати и адвокати, както и присъствие на студентите в съдебни заседания и 

посещения на структури на държавната и общинската администрация. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основното предназначение на учебния материал е  да се формират начални познания с 

практико-приложен характер в сферата на правоприлагането като форма на съществуване и 

реализиране на нормативното съдържание на правото. Тези познания следва да подпомогнат 

студентите в последващото изучаване на отрасловите и практико-приложни правни науки и да са 

основа при осмислянето на процесуалното право. Целта е  правото да се възприеме от студентите 

не само като «изкуство за справедливото и доброто», като теория за дължимото поведение, но и 

като регулатор на конкретни отношения, като средство за авторитетно  разрешаване на 

възникнали спорове между отделните правни субекти – физически и юридически лица, свързани 

със засягане на различни  права и интереси.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина е въвеждаща в сферата на юриспруденцията и предполага 

предварително изучаване на общотеоретичните и историкоправни науки. По своето 

месторазположение в цялостния учебен план тя е своеобразен преход към конкретиката на 

специализираното правно познание и предхожда, респективно – съпътства, преподаването на този 

вид правни дисциплини. Подходяща е за съчетаване с преподаването по Административно право и  



Общата част на Гражданското право като първи позитивно-правни дисциплини, изучавани от 

студентите. Структурата на учебната програма е съобразена и с преходното месторазположение 

на дисциплината между първи и втори курс. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Учебният материал в трети модул от дисциплината Юридически практикум е 

структуриран в четири теми. Възможна е и мобилност в темите на отделните модули, които да 

бъдат разместени в зависимост от останалото съдържание на учебната програма. 

 

ІІІ. Трети модул. 

Тема 1. Правоприлагане в частното право. Основни принципи и особеностни. Арбитраж и 

медиация като форми на разрешаване на правни спорове в частното право без участието на 

държавата. 

Тема 2. Прилагане на актовете на частното право - сделки и договори. Форма и 

съдържание. Страни и действие. Структура на договорите. Юридическа техника при договорите. 

Запознаване и работа с конкретни договори. 

Тема 3. Неизпълнение и юридическа отговорност в частното право. Техника на 

договоряне на санкциите - неустойка, задатък.  Прилагане на санкциите в частното право.  

Тема 4. Изпълнение на актовете на частното право. Техника и способи на обезпечаване 

на субективните права в частното право. Техника  и способи на имущественото обезщетяване на 

вредите в частното право. Работа по казуси в сферата на деликта, неоснователното обогатяване и 

договорното неизпълнение.   

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите се оценява в края на всеки семестър. Оценката се формира в 

зависимост от два критерия. Първият е теоретичното овладяване на предадения материал и се 

определя чрез писмен и/ или устен изпит. Вторият е овладяване на практически умения да се 

работи с юридическа документация и да се ползва юридическа терминология. Той се преценява 

въз основа на изпълнените конкретни задачи от всеки един студент в хода на семинарните 

занятия, както и чрез  изготвяне на юридически документ като част от писмения изпит.  Крайната 

оценка се обуславя от двата гореизложени критерия, като основна тежест се придава на степента 

на усвояване на практическите умения. 
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1. Правоприлагане в частното право. Основни принципи и особеностни.  

2. Арбитраж и медиация като форми на разрешаване на правни спорове в частното 

право без участието на държавата. 

3. Сделки и договори.  

4. Форма и съдържание на договорите. Модалитети. 

5. Страни и действие на договорите. Правосубектност. 

6. Структура на договорите. Техника на договоряне на санкциите - неустойка, задатък. 

7. Изпълнение на договорите. Неизпълнение на договорите – същност и видове. 

Последици от неизпълнението. 

8. Отговорност при виновно неизпълнение.  

9. Извъндоговорна отговорност. Техника и способи на имущественото обезщетяване 

на вредите в частното право.  

10. Прилагане на санкциите в частното право. 

11. Техника и способи на обезпечaване на субективните права в частното право.  
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