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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Българско обичайно право 
2. Код на курса: LAW 2080 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво на курса: магистър 
5. Година на изучаване: ІІ 
6. Семестър : ІV  
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора: проф. д-р Вълкан Вълканов  
9. Резултати от обучението по дисциплината: Студентите ще получат задълбочени 

познания за българското обичайно право. 
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Знания по „История на българската държава и право”. 
12. Съдържание на курса: Лекционният курс по „Българско обичайно право” цели да 

запознае студентите с възникването и функционирането на обичайно-правните модели 
в българското общество, основно след средата на ІХ век, както  и с процесите, свързани 
с формирането на християнско правно самосъзнание на българите. По-обстойно се 
анализират обичайно-правните схващания и прояви в родовите земеделски задруги и 
еснафските лонджи, по изворови данни за ХVІІІ-ХІХ век. Разглеждат се 
противоречията между обичайното (устно) и официалното (писано) право в 
Средновековието и в Новото време. Изучават се традиционните обичайно-правни 
пластове в българското самопознание и ролята им при формирането на националния 
характер на българския народ. Отделено е внимание и на причините за постепенното 
отмиране на обичайно-правното поведение, съвременните му останки, както и на 
последиците от това крупно историческо събитие. 

13. Библиография: 
1. История на България (1944-1989 г.).част І Лекции и изследвания, 

Университетско издателство, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2006;(рец.: 
сп.”История”, 2007, кн.2) 

2. История на България (1944-1989 г.), част ІІ Приложения, Университетско 
издателство, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2006; (рец.: сп.”История”, 2007, 
кн.2) 

3. Подбрани извори за историята на българската държава и право (съставител в 
съавторство), Издателство на ВСУ”Черноризец Храбър”, Варна, 2007; 

4. Библиографски и историографски аспекти на правно-историческите проучвания 
у нас, сб.”Понятия, ценности, промени. Историята  -време и реалности”, Варна, 
2006, с. 104-110; 

5. Университетската дисциплина „История на българската държава и право в 
европейски контекст”, Бургаски свободен университет. Присъединяване на 
България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, 



перспективи.Научна конференция с международно участие.Сборник доклади, 
том трети, 9-11 юни 2006, Бургас, с. 62-68; 

6. Учебно помагало по история на българската държава и право. 601 тестови 
въпроса за самостоятелна подготовка. Подборна историко-правна 
библиография, Издателство на ВСУ”Черноризец Храбър”, 2007 (в съавторство); 

7. Търновската конституция в спор с времето, Издателство на ВСУ „Черноризец 
Храбър”, В.,2009, 391 с. 

8. Андреев, М. Българско обичайно право. София,1979. 
9. Маринов, Д. Българско обичайно право. София,1995. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации. 
15. Методи и критерии на оценяване: Изпитът е смесен -  писмен и устен. Писмен изпит 

чрез специализиран тест и кратко устно препитване  
• общата крайна оценка зависи от изпълнението на задълженията на студента по 

време на цялото му обучение по дисциплината, вкл. и заключителната форма на 
контрол.Това включва участието му в колоквиума, участието му в семинарните 
упражнения (ако има предвидени такива) и заключителната форма на контрол 
която е от две части - писмен тест и устен отговор. 

• изпитна процедура, формалности и краен срок - Последната форма на изпитна 
процедура включва попълването на специализиран тест с въпроси и последващ 
устен изпит с коментар върху темата. 

• за студенти желаещи повторно да се яват на изпит важат общите условия 
според Правилника на ВСУ. 

• форми на оценяване /относителна тяжест на всеки елемент от оценяването/ е 
съответно: 
а) писмен изпит - 50 % от крайната оценка 
б) устен изпит -  20 %  
в) курсова работа  - 5 % 
г) колоквиум -  5 %. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда. 


