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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Гражданско право – обща част 
 2. Код на курса: LAW 2006 
 3. Вид на курса: задължителен  
 4. Ниво: магистър 
  5. Година на изучаване: ІІ 
  6. Семестър: ІІІ и ІV 
 7. Брой кредити: 12 
 8. Име на лектора: проф. д-р Иван Русчев, проф. д-р Симеон Тасев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината "Гражданско право - 
обща част" е първата от частноправните дисциплини, които се изучават в Юридическия 
факултет и има за предмет общите правни институти, характерни както за всички 
видове граждански, а в по-широк план – и частноправни институти, общите белези на 
частноправното явление. По тази причина дисциплината има уводен и подчертано 
методологически характер за цялото частно, и най-вече за гражданското право в широк 
смисъл, като частноправен отрасъл. Познанията по дисциплината "Гражданско право -
обща част" са необходима основа за изучаването на другите дисциплини, които са се 
обособили и водят произхода си от гражданското право - търговското, трудово, 
международното частно право, както и за публичноправния клон – 
гражданскопроцесуално право. 

 10. Начин на преподаване: директно. 
 11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите предварително да са 

получили много добра подготовка по дисциплините «Обща теория на правото», 
«Римско право», които наред с другите изучавани дисциплини, дават възможност на 
студентите за по – успешно и бързо възприемане на материята. 

12. Съдържание на курса (анотация): Лекционният курс е основан на  
приложимата в Република България правна регламентация и съдебната практика по 
нея, включително релевантните към материята Общностни актове. Поради своята 
теоретична насоченост, широта и значение на проблематиката в условията на пазарна 
икономика, дисциплината заема основно място в подготовката на специалиста - юрист. 
Тя е широко обхваната и в програмата за държавните изпити по гражданскоправни 
науки. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни 

занятия, консултации в определено време, онлайн консултации. 
15. Методи и критерии на оценяване:  
а) Текущ контрол: 
Текущият контрол се осъществява от ръководителите на семинарни занятия и 

включва устното участие на студентите в дискусиите  и проверка на писмени работи 
на студентите – писмено излагане на тема, решаване на ситуационна задача и тест.  

б) Краен контрол: 
Изпитът е писмен, под формата на тест – отворен и /или затворен. На всеки от 

въпросите се поставя определен брой точки, като сумата от точките е основание за 
определяне на оценката. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: няма. 


