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АНОТАЦИЯ 

Учебната програма за правната клиника е предназначена за студенти редовно и задочно 

обучение в ЦЮН. Обучението в правната  клиника е най-ефективният образователен модел за 

добиване на практически знания и умения на студентите по право, които при традиционните 

методи на обучение са по-слабо застъпени за сметка на добрата теоретична подготовка. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на обучението в правната клиника е придобиването на практически знания 

и умения от студентите по право по време на следването. Студентите трябва да придобият 

познания как се прилага закона на практика, да формират навици за работа в екип и основни 

знания относно професионалната юридическа етика, медиация, интервюиране, водене на 

преговори, управлението на документооборота. Занятията, придобити в правната клиника са 

особено полезни, защото предоставят възможности за индивидуално обучение, което да помогне 

на студентите да преодолеят конкретни слабости в теоретичната си подготовка 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Участието в правна клиника предполага да бъде усвоено основното учебно съдържание 

по задължителните учебни дисциплини включени в учебния план за специалност ”Право” до шести 

семестър на трети курс. На този етап от обучението си студентите имат вече изградени учебни 

навици, поставени са и развити до голяма степен основите на юридическото мислене.  

 

СТАТУТ 

Правната клиника е алтернативен курс за всички студенти в специалност “Право” от 

седми и осми семестър, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение в ЦЮН. 

 

КРЕДИТИ: 6 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

1.  Изпълнение на наказанието лишаване от свобода 



 2 

2.  Съвкупност от престъпления. Определяне на наказанието по чл. 23 от НК. 

3.  Предсрочно освобождаване 

4.  Реабилитация 

5.  Помилване 

 

МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПРАВНАТА КЛИНИКА 

 

Правната клиника е интерактивен метод на обучение, чрез който студентите се обучават 

с реални случаи в реална работна среда. Правната клиника има за цел да се възможност на 

студентите да работят по  реални казуси още по време на семестриалното им обучение.  По време 

на занятията студентите подготвят с преподавател и предоставят юридически консултации и 

ликтории за повишаване на правната култура на лишените от свобода в Затвора- гр. Бургас, 

наблюдават работа върху конкретни дела от практиката на Бургаския районен съд, поради което в 

деловодствата на съда са обособени подходящи работни места за екипите. На студентите е  

предоставен достъп за работа и в сградите на Регионалната дирекция „Борба с организираната 

престъпност” и Второ районно полицейско управление. Благодарение на работата в клиниката 

студентите намират и попълват пропуските в теоретичните знания,придобити в аудиторните зали и 

развиват ценни умения  от практиката на действащия юрист, които допълват теоретичното 

обучение. Това предопределя по-лесна адаптация на студентите след завършването им в реална 

работна среда, както и по-добрата им конкурентноспособност на пазара на труда.  

 

 
 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ  

Работата на всеки студент се оценява с текуща оценка. При формирането на тази 

оценка, наред с проверката на познанията, получени от лекционния курс, се има предвид 

активността на студентите при решаването на конкретните казуси, както и редовната посещаемост.  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

1. Наказателен кодекс 

2. Наказателно-процесуален кодекс 

3. Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

4. Правна клиника. Практическо ръководство. Сиела, С., 2006г. 
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