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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТТА “ПРАВО”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
“ЮРИСТ”
Приемането и обучението на студенти по специалността "Право" се организира и
извършва съобразно действащото законодателство: Закона за висшето образование,
Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността "Право" и професионална квалификация "юрист ", приета от Министерския
съвет с ПМС № 75 от 05.04.1996 г. Обн. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г., изм. ДВ. бр.96 от 24
Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 3 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.117 от 17 Декември
2002г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ.
бр.62 от 12 Юли 2013г., отм. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август
2017г., доп. ДВ. бр.50 от 2 Юни 2020г., както и вътрешните правилници на Югозападния
университет "Неофит Рилски", приети от Общото събрание.
Обучението на студентите юристи се извършва по учeбни планове, които са
разработени с оглед на европейските модели и стандарти, като се държи сметка за
националните традиции в юридическото образование в България. Включени са всички
задължителни правни учебни дисциплини, приети от Министерство на образованието и
науката и Министерство на правосъдието и утвърдени от МС, със съответните хорариуми.
В учебния план са застъпени и редица избираеми учебни дисциплини, които са от
значение за профилирането на бъдещите юристи в областта на публичноправните и
частноправни науки, като напр., Римско частно право, Право на интелектуалната
собственост, Криминалистика, Криминология, Банково право, Нотариално право,
Наказателно-изпълнително право, Държавна служба, Обществени поръчки, Защита на
потребителите, Защита на околната среда, Здравеопазване, Защита на конкуренцията,
Вътрешен пазар на Европейския съюз, Защита правата на човека, Устройство на
съдебната система, Теория на нормотворческата дейност и др. В обучението са
включени и множество факултативни учебни дисциплини, като съдебна реторика,
организация и дейност на ООН, специални разузнавателни средства и др.
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Учебният процес се осъществява от високо квалифициран преподавателски състав.
Съгласно чл. 5, ал. 1/ чл.8, ал.1 от Наредбата за единните държавни изисквания за
придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална
квалификация „юрист”, лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини (по
чл. 4, ал. 2 /чл.7, ал.2) се провеждат от хабилитирани в съответната научна специалност
преподаватели, които провеждат и семестриалните изпити. По изключение факултетният
съвет може да реши лекциите и семестриалните изпити по не повече от 30% от
задължителните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2/ чл.7, ал.2 да се провеждат от
преподаватели с образователна и научна степен "доктор" по съответната научна
специалност.
Привлечени като преподаватели са също така и изтъкнати специалисти от системата
на съдебната власт, включително магистрати от Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, Окръжен съд-Благоевград и Административен съд-Благоевград,
както и ръководни кадри от системата на държавните учреждения - Комисията

за

защита от дискриминация, Националния институт на правосъдието и др.
Студентите юристи могат едновременно да се обучават и по останалите специалности
от факултета: Публична администрация, Международни отношения, История, Връзки с
обществеността, Национална сигурност, както и по специалности от другите факултети, в това
число педагогически с оглед подготовката им за преподаватели по основи на правото в
средните училища.
Срокът на обучение в редовна форма е 5 години ( десет семестъра).
Студентите юристи, които имат успех не по-нисък от Много добър, могат да се
обучават по индивидуален план и съответно да завършат обучението си в съкратен срок,
съгласно изискванията на закона.
Студенти от други факултети на Югозападния университет и от други университети
могат да изучават като втора специалност Право, ако отговарят на условията в Правилника за
образователните дейности на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Обучението на студентите юристи завършва с държавни изпити по
Гражданскоправни, Наказателноправни и Публичноправни науки. След успешно полагане
на държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен "магистър”.
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Завършилите специалността "Право", които изпълняват изискванията на Закона за
съдебната власт, като проведат задължителен стаж и положат теоретико-практичен изпит,
придобиват правоспособност на юристи. Те могат да работят:
•

В системата на съдебната власт като съдии, прокурори, следователи, съдебни
изпълнители, съдии по вписванията;

•

В системата на адвокатурата като адвокати;

•

В системата на нотариата като нотариуси;

•

В органите на досъдебното производство;

•

В сектора на управлението като юрисконсулти, експерти и други специалисти
или ръководни длъжности в органите на централната и изпълнителната власт,
на местното самоуправление и местната администрация;

•

В управлението на икономиката като юрисконсулти или на други
ръководни длъжности в различните търговски дружествени обединения и
кооперации, както и в органите, които осъществяват държавното регулиране
на стопанската дейност, включително защитата на конкуренцията, защитата
на потребителите и др.;

•

В сектора на юридически лица с нестопанска цел, синдикални сдружения и
др. като консултанти, юрисконсулти или на други ръководни длъжности;

•

На всички длъжности в други учреждения, организации и други, за които
се изисква висше образование;

•

На длъжности в администрацията на Европейския съюз, Съвета на Европа,
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Организацията за
черноморско икономическо сътрудничество и др., за които се изисква
юридическо образование и други специални условия.

Завършилите специалността “Право”, които не са придобили правоспособност
по Закона за съдебната власт, могат да работят като специалисти с висше
образование в държавната и общинската администрация и другите учреждения, без
право да заемат длъжности за юристи.
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Квалификационната характеристика на специалност „Право“ е основен документ,
който определя разработването на учебния план и учебните програми. Тя е съобразена със
Закона за висшето образование, със Закона за развитието на академичния състав в
Република

България

и

Правилника

за

неговото

приложение,

с

Националната

квалификационна рамка и с Правилниците на ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Забележки:
1. Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетния съвет на
Правно-историческия факултет, проведено на 30.11.2005 год., Протокол № 12 .
2. Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния съвет
на ЮЗУ "Неофит Рилски", проведено на 15.03.2006 г., Протокол № 26 .
3. Квалификационната характеристика е актуализирана и приета на Катедрен съвет на
катедра „Гражданскоправни науки“, Протокол № 6/ 19.06.2020 г.
4. Квалификационната характеристика е приета на заседание на Факултетния съвет на
Правно-историческия факултет, Протокол № 5/ 24.06.2020 г.
5. Квалификационната характеристика е утвърдена на заседание на Академичния съвет
на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Протокол № 7/ 27.07.2020 г.
Квалификационната характеристика влиза в сила за студентите приети през учебната
2015/2016 г.
Декан :
/доц. д-р Николай Марин/
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