
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителен инженеринг
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3192
2. Наименование на учебната дисциплина: Строително право
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ана Страшимирова
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за правната

система в строителството от етап проектиране до въвеждане на експлоатация,
административно-правният режим в строителните процеси и регламентът за
строителните продукти.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да притежават основни

познания за правната система в страната.
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с правния режим на движимите

и недвижимите имоти, кадастър и имотен регистър, вещни права в строителството,
правния режим на обществените поръчки и административно-правния режим в
строителните процеси.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Петров В., Устройство на територията, Сиби, С., 2004
• Михайлова М., Теория на правото, Фенея, С., 2002
• Ташев Р., Обща теория на правото, Сиби, С., 2005
• Голева П., Облигационно право, С., 2004
• Лазаров К., Административен процес, Фенея, С., 2001
• Стойнов Ал., Наказателно право, обща част, Сиела, С., 1999
• Павлов Ст., Наказателно право, особена част, Сави, С., 1996
• Джеров Ал., Гражданско право - част I, проф. Марин Дринов, С., 1997
• Сталев Ж., Българско гражданско-процесуално право, Сиела, С.,  2006

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации и
самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Изпитът се провежда в две части – писмен и устен.
Писменият изпит включва развиване на два въпроса от конспекта, които всеки
студент получава чрез теглене на билет (продължителност 2 ч.). Устният изпит се
провежда върху разработените писмени въпроси и служи за крайното оформяне на
оценката.

16. Език на преподаване: български, английски


