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1.	 Защо	да	изучавам	
магистърската	програма	
„Защита на основните 
права”?

Акцент върху 
най-актуалните 
предизвикателства 
пред основните права, 
свързани с развитие на 
новите технологии в 
контекста на настоящата 
технологична революция, 
нарасналата роля 
на наднационалните 
и международните 
съдилища, защита правата 
на човека при кризи и др.

Преподавателски екип 
от подбрани лектори, 
който съчетава едни 
от най-добрите учени 
в България в сферата 
на правото с опитни 
специалисти от 
практиката.

Използване на 
нови технологии в 
образованието.

Отлично съотношение 
„цена-качество“.

Диплома от водещия 
български университет 
в областта на правото 
и международните 
отношения.

Достъп до най-добрата 
юридическа библиотека 
в България с литература 
на български и чужди 
езици, включително и до 
световни водещи правно-
информационни системи.

Систематична 
практическа подготовка, 
адаптирана към 
изискванията на пазара на 
труда.

Учебно съдържание на 
високо академично ниво, 
представящо най-новите 
проблеми и достижения в 
областта на основните 
права.

Представяне на 
юриспруденцията на 
българските съдилища, 
Съда на ЕС и Европейския 
съд по правата на човека, 
както и на водещи 
конституционни съдилища 
в Европа и по света.

Интересна, актуална 
и разнообразна 
учебна програма, 
съчетаваща изучаване 
на националното, 
международното, 
сравнителното и 
европейското право в 
областта на  основните 
правата.
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Магистърската програма „Защита 
на основните права“ е най-новата 
магистърска програма на Юридиче-
ския факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. 
Тя е насочена към задълбочено изуча-
ване на основните права и допринася 
за формиране на практически уме-
ния за тяхната ефективна защита 
при работа в публичния или частния 
сектор.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА
Магистърската програма предлага 
задълбочено професионално обуче-
ние, което стъпва на балансирано 
съчетаване на теоретичен анализ 
и практическа насоченост. Тя цели 
да осигури полезни познания за 
вътрешноправната, сравнително-
правната европейската и междуна-
родната уредба на основните права, 
както и за конкретните механизми 
за тяхната защита.

Програмата има за цел да осигури за-
дълбочени и практически приложими 
знания и умения за прилагане на ос-
новните права в конкретни хипоте-
зи на правоотношения, свързани със 
създаването на нормативна уредба, 
правоприлагането и правораздава-
нето.
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В РАМКИТЕ НА 
ОБУЧЕНИЕТО:

Централно място в обучението 
заема запознаването с практиката 
на водещите съдилища, развиващи 
юриспруденция в проблематиката 
на защита на основните права. 
Става въпрос за практиката на 
Конституционния съд, Върховния 
касационен съд, Върховния 
административен съд, Европейският 
съд по правата на човека и Съда на 
Европейския съюз, но също така 
и за юриспруденцията по правата 
на човека, създавана от общите и 
специализираните съдилища.

 z ще бъдат представени въпросите 
на появата и утвърждаването на 
основните права като категория в 
правото; 

 z ще бъде подробно изяснена 
националната правна уредба на 
основните права, гарантирани в 
рамките на българския правен ред;

 z ще бъде направен 
сравнителноправен преглед на 
защитата на основните права 
в държави, чиито механизми на 
защита са традиционна и утвърдена 
референция в международен план;

 z ще бъде разгледана уредбата на 
защита на основните права в 
международното право, правото 
на ЕС, а също така и с оглед 
приложението на Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи;

 z ще бъдат предложени 
специализирани курсове на 
обучение, свързани със защитата 
на основни права в рамките 
на отделни области на правна 
уредба с особено значение, като 
защитата на потребителите, 
защитата на конкуренцията, 
защитата на правата при убежище 
и миграция, религиозни права, 
практики и организации и др., 
както и предизвикателствата 
пред защитата на основните 
права в контекста на новото 
технологично общество.
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В програмата се приемат ма-
гистранти държавна поръчка и 
неограничен брой магистранти 
във форма на платено обучение. 
За обучение по държавна поръчка 
могат да кандидатстват лица, 
които нямат друга магистърска 
степен, придобита от обучение 
по държавна поръчка.

Приемът се осъществява въз 
основа на диплома за бакалавър-
ска/магистърска степен, автоби-
ография и мотивационно писмо. 
Броят на местата не е ограничен.

Таксата за платено обучение в 
програмата е 1800 лв. Тя се плаща 
на две равни части при записва-
не (м. октомври) и в началото на 
втория семестър (м. февруари).

Програмата се обезпечава ад-
министративно-технически от 
администрацията на ЮФ на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Админи-
стративен секретар на програма-
та е г-жа Анета Дервентска. Ней-
ните координати са: кабинет 314 
в Ректората на СУ „Св. Климент 
Охридски“, 4-ти етаж, Северно 
крило, телефони: 02/8465173 и 
02/9308 359 и електронна поща: 
aleksderve@uni-sofia.bg.

3. ПРИЕМ
Магистърската програмата е 

предназначена за магистранти, 
завършили с успех не по-малко от 
3.50 бакалавърска или магистър-
ска степен в професионални на-
правления, включени в област на 
висшето образование „Социални, 
стопански и правни науки“. Това 
позволява в програмата да се 
включат кандидати, завършили 
различни специалности,  имащи 
отношение към основните права 
и тяхната защита, като:

 z право;

 z международни отношения; 

 z администрация и управле-
ние; 

 z политически науки; 

 z икономика;

 z социология, aнтропология и 
науки за културата; 

 z обществени комуникации и 
информационни науки;

 z социални дейности.



7

4. 
УЧЕБЕН 
ПЛАН 

Магистърската програ-
ма е с продължителност 
една учебна година, 2 се-
местъра, 540 учебни часа 
и 60 кредита по система-
та EСTS. Учебният план 
на магистърската програ-
ма включва 7 задължител-
ни и 6 изборни дисциплини, 
както и изготвянето на 
дипломна работа. Всички 
магистранти с успех над 
4.00 от изпитите по учеб-
ните дисциплини се допус-
кат до защита на дипломна 
работа за придобиване на 
образователно-квалифика-
ционна степен „Магистър 
по международни отноше-
ния – Защита на основните 
права”.
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лекции - в рамките на които се 
представят синтетично и задълбочено 

основните научни параметри и институти, 
с оглед постигането на общотеоретично 
познаване на изучаваната материя. В 
рамките на лекциите на магистрантите 
се представят основните достижения на 
теорията и практиката по правата на човека. 
Лекторите представят по толерантен 
начин различни гледни точки и теоретични 
постановки, като изразяват и предлагат 
собствено мнение по дискутираните въпроси;

дискусии - позволяват в края на всяка 
от тематичните области, включени 

в учебната програма на отделна дисциплина, 
да бъдат обсъдени усвоените в предходните 
занятия знания и умения, възникналите 
общотеоретични и практически въпроси, 
както и да бъде откроена евентуалната 
необходимост от допълнително изясняване на 
специфични компоненти на проблематиката 
на обучение;

интерактивни практическите 
занятия – в рамките на които 

се осигурява усвояване на теоретично 
представените въпроси чрез пряко участие на 
обучаемите. В тези занятия се осъществява 
детайлно запознаване с практиката на ЕСПЧ, 
Съда на ЕС, Конституционния съд, ВКС и 
ВАС, както и на общите и специализираните 
съдилища. Интерактивните практически 
занятия са интегрирани в лекциите и 
се основават на сократически метод на 
преподаване;

изпити – провеждат се писмено 
или устно. Писмените изпити се 

провеждат чрез отворени и затворени 
тестове и развитие на полемични въпроси. 
Оценяването на магистрантите включва и 
елементи на текущ контрол чрез тестове, 
курсови работи, ролеви игри и дискусии, които 
определят част от окончателната оценка по 
съответната учебна дисциплина.

5. МЕТОДО-
ЛОГИЯ НА 
ОБУЧЕНИЕ-
ТО

Методологията на обучението в 
програмата включва четирите основ-
ни модерни педагогически инструмен-
та за последна степен на висше обра-
зование:
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6. ПРОФЕСИОНАЛНИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешното завършване на програ-
мата позволява на магистрантите с 
юридическо образование да надградят 
знанията, придобити в общите курсове 
по конституционно право, сравнител-
но конституционно право, основни пра-
ва на човека, международно публично 
право и право на ЕС, като ги допълнят 
със съществени практически умения. 
На магистрантите с бакалавърска или 
магистърска степен от други неюриди-
чески специалности, програмата поз-
волява да получат широка обща правна 
култура по проблемите на основните 
права на човека и тяхната защита. На 
завършилите програмата се предоста-
вя подготовка, която позволява експер-
тна професионална реализация, вклю-

чително подготовка за участие в 
релевантни конкурси, както в пуб-
личния сектор и съдебната система 
в България, така и в европейските 
институции или в международни ор-
ганизации.

Магистърската програма не дава 
юридическа правоспособност. Завър-
шилите магистърската програма 
могат да получат широка професио-
нална реализация като „магистър по 
международни отношения – Защита 
на основните права” в България и в 
чужбина, в държавни и международ-
ни органи и организации, в частния 
сектор, неправителствени струк-
тури и правозащитни институции. 

Освен това, магистърската програ-
ма е изключително подходяща за до-
пълване и повишаване на квалифика-
цията на магистрати, служители в 
държавната администрация, дипло-
мати, адвокати и др. Тя е отлична 
възможност за продължаващо обу-
чение на посочените категории лица 
с отношение към правата на човека 
и тяхната защита.

Успешно завършилите ма-
гистранти получават диплом за 
магистърска степен по „Междуна-
родни отношения – Защита на ос-
новните права”.



10

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ	ДИСЦИПЛИНИ

Правнофилософски основи на пра-
вата на човека е теоретична учебна 
дисциплина. Курсът проследява ос-
новните възгледи и аргументацион-
ни линии за легитимиране на права-
та на човека, както в историческа 
ретроспекция, така и в рамките на 
съвременния правнофилософски де-
бат. Курсът дава правнофилософска 
основа за разбирането на причините 
и последиците от възприемането 
на правата на човека като водеща 
нормативна идеология в правните 
системи от западен тип, оказваща 
съществено влияние върху съвре-
менния конституционализъм, меж-
дународното право и правото на 

7. ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Европейския съюз. Дисциплината 
създава методологическата основа 
и понятийната рамка на обучението 
в програмата, като позволява кон-
цептуализиране на основните права 
като фигури на мисленето, в които 
се пресичат ценностното, социал-
но-фактическото и правнонорма-
тивното.

Основните въпроси, предмет на 
обучение в дисциплината са:

 z очертаване на проблема за права-
та и възможните методи на из-
следване;

 z идеята за правата през Антич-

ността и през Християнското 
Средновековие;

 z правата в англоезичната мислов-
на традиция;

 z френската революция и равно-
сметката от идеите на Просве-
щението;

 z немското мислене и правата;

 z правата на човека в наднационал-
ните правни системи;

 z правата в съвременния прав-
нофилософски дебат;

 z правата като нормативна идео-
логия. 

ПРАВНОФИЛОСОФСКИ ОСНОВИ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
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Дисциплината представя различ-
ни подходи към идеята за основните 
права, както от философска и кон-
ституционноправна гледна точка, 
така и в сравнителноправен план. В 
рамките на обучението се разглеж-
дат историческите и сравнително-
правни аспекти на индивидуализма, 
хуманизма, рационализма, свобода-
та и равенството, както и правата 
на човека в контекста на консер-
вативния, либералния, социалния, 
революционния и екологичния кон-
ституционализъм. Курсът предлага 
теоретичен преглед на мястото и 
ролята на правата на човека за из-
граждането на правовата, демокра-
тична и социална държава.

Основните въпроси, предмет на 
обучение в дисциплината са:

 z концепцията за човешкото дос-
тойнство, правото на живот и 
свързаните с това въпроси за 
аборта, евтаназията, репроду-
ктивните права, свободата на 
словото и религиозната свобода; 

 z системата на политическите 
права в различните конститу-
ционни модели и политически ре-
жими, мястото на свободата на 
словото като гаранция за поли-
тическия плурализъм, правото 
на сдружаване и избирателните 
права;

 z формите за участие в пряката, 
партиципаторната и делибера-
тивната демокрация, както и 

мястото на политическите пра-
ва в контекста на авторитарни, 
тоталитарни и нелиберални де-
мокрации;

 z социалната държава, социал-
но-икономическите права, соци-
алните неравенства и въпросът 
за бъдещето на социалната дър-
жава;

 z правозащитните институции 
като конституционни и други 
национални съдилища, концепци-
ята за съдебен активизъм, ради-
кализъм и сдържаност, диалогът 
между съда и националния законо-
дател, напрежението между тях 
и намирането на баланса меж-
ду ограничаването на правата и 
публичния интерес.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ТЯХНАТА ЗАЩИТА – ИСТОРИЧЕСКИ И 
СРАВНИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ	ДИСЦИПЛИНИ

В дисциплината „Защита на основ-
ните права в българския конститу-
ционализъм“ се изучават вътреш-
ноправните средства за защита на 
основните права на човека и гражда-
нина в Република България.

Предмет на обучение в дисципли-
ната са:

 z извънсъдебните способи за защи-
та на основните права, установе-
ни в рамките на правната уредба 
на Народното събрание, Консти-
туционния съд и Омбудсмана;

 z квазисъдебните способи за защи-
та на основните права, свърза-
ни със защита пред независими и 
специализирани органи, като Ко-
мисия за защита от дискримина-
ция, Комисия за защита на лични-
те данни, Комисия за защита на 
потребителите, Комисия за за-
щита на конкуренцията, Комисия 
за регулиране на съобщенията, 
изборната администрация;

 z съдебните способи за защита, 
свързани с правната уредба и дей-
ността на съдилиата, прокура-
турата и следователите;

 z способи за защита, свързани 
с дейността на органи, които 
имат подпомагаща или послед-
ваща роля за функционирането 
на правораздаването, като  раз-
следващите полицаи и други спе-
циализирани правоохранителни 
органи; 

 z значение за защитата на основ-
ните права на адвокатурата, 
органите на медиация, неправи-
телствените правозащитни ор-
ганизации и медиите.

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРСКИЯ 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ
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Дисциплината „Защита на пра-
вата на човека в международното 
право и ЕКПЧ“ има за предмет изу-
чаването на международноправна-
та уредба на правата на човека и на 
уредбата по Европейската конвен-
ция за защита правата на човека и 
основните свободи (ЕКПЧ). Тя е фо-
кусирана върху основните между-
народноправни източници на защи-
та на правата на човека, като цели 
да формира познание относно кон-
кретните задължения, произтича-
щи за държавите, обвързани с тях, 
за защита на предвидените в тези 
източници права. 

Предмет на обучение в дисципли-
ната са:

 z развитите в международното 
право източници и институцио-
нални механизми на защита пра-
вата на човека;

 z материалноправната уредба и 
механизмът на защита на основ-
ните права, установени с ЕКПЧ;

 z задължения на държавите за из-
пълнение на решенията на ЕСПЧ, 
Комитет на министрите и поли-
тически диалог;

 z други механизми в рамките на 
Съвета на Европа от особено зна-
чение защита правата на човека 
– Венецианска комисия и Коми-

тет за предотвратяване на из-
тезанията, нечовешкото и уни-
зително отношение и наказание;

 z актуални въпроси на защитата 
на основните права, свързани със 
защитата на околната среда и 
климатичните промени, регули-
рането на икономическите от-
ношения, противодействието на 
тероризма; 

 z защита на правата на човека в 
условията на кризи и конфликти;

 z защита на правата на личността 
във връзка с развитието на нови-
те технологии и все по-широка-
та им употреба в частни и пуб-
лични отношения.

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ЕКПЧ



14

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ	ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплината „Защита на основ-
ните права в правото на ЕС“ има за 
предмет изучаването на уредба-
та на защита на основните права в 
правото на Европейския съюз. Тя е 
фокусирана върху запознаването на 
студентите в магистърската про-
грама с формирането и развитието 
на специфичен механизъм за защита 
на основните права в правния ред на 
европейската интеграция, върху не-
говото прогресивно конституцио-
нализиране чрез изменения на Учре-
дителните договори на ЕС и чрез 
приемане на собствена материал-
ноправна уредба на тази категория 
права. 

В рамките на предложения курс по 
дисциплината се формират позна-
ния относно:

 z значението на защитата на ос-
новните права за развитието 
на европейската интеграционна 
система като правен ред, основан 

на върховенството на правото и 
за утвърждаването на принципа 
на правовата държава като ос-
новно положение в правния ред на 
ЕС;

 z материалноправната уредба на 
основните права, установена в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

 z юриспруденцията на Съда на ЕС в 
материята на защита на основ-
ните права, развита както пре-
ди влизане в сила на Договора от 
Лисабон, така и при действието 
на настоящата първичноправна 
рамка на европейската интегра-
ция;

 z прилагането на уредбата на ЕС 
в материята на основните пра-
ва пред националните съдилища 
и преюдициалните запитвания 
до Съда на ЕС, свързани с прила-
гането на Хартата на основните 
права; 

 z ключови преюдициални запитва-
ния на български съдилища и ро-
лята им за развитието на право-
то;

 z съществуващите допълнителни 
способи за защита на основните 
права, закрепени в правния ред на 
европейската интеграция, като 
жалбите до Европейската коми-
сия и до Европейския омбудсман и 
петицията до Европейския парла-
мент;

 z съотношението между правото 
на европейската интеграция и 
ЕКПЧ, както и въпросите на при-
съединяването на ЕС към ЕКПЧ.

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ПРАВОТО НА ЕС
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Този курс е фокусиран върху въ-
просите, свързани с последиците 
от глобализацията, налагащи преос-
мисляне на основни принципи на кон-
ституционализма. Той представя 
значението на конституционализи-
рането на международното право и 
интернационализирането и европеи-
зацията на конституционното пра-
во за защита на правата на човека.

В рамките на курса ще бъдат 
представени:

 z дигиталният конституциона-
лизъм в контекста на информа-
ционната и технологична рево-
люция от началото на XXI век;

 z предизвикателствата, които 
изкуственият интелект, леги-
тимността на поддържането 
на големи бази информация с ха-
рактеристични данни за лица, 

дигиталното проследяване, гло-
балният финансов конститу-
ционализъм и развитието на 
кибер-финансов конституциона-
лизъм, кибер валути и блокчейн 
технологии поставят пред защи-
тата на основните права;

 z конституционните аспекти на 
управлението на риска и типоло-
гия на конкретните технологич-
ни рискове пред правата на чове-
ка;

 z практиката на ЕСПЧ и Съда на 
ЕС, както и на някои национални 
конституционни юрисдикции по 
въпросите на правото на инфор-
мация, достъпа до Интернет, 
правото да останеш анонимен 
или да бъдеш забравен, масовото 
наблюдение, широките възмож-
ности за споделяне на мнение и 

ограниченията на свободата на 
словото в социалните мрежи;

 z въпросите за достъпа до тери-
тория, задържането в транзит-
ни зони и лагери за мигранти, как-
то и напрежението в рамките на 
самия ЕС поради различната сте-
пен на защита на основните пра-
ва в отделните държави членки;

 z проблематиката на новите ме-
дицински технологии и биоети-
ката, евтаназията (правото да 
умреш), абортът (правото да се 
родиш), половата идентичност 
(биологична и социална), репро-
дуктивните права, сурогатното 
майчинство и клонирането;

 z климатичните промени и въпро-
сът за потенциалното им влия-
ние върху индивидуалните права

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЩЕСТВО
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ	ДИСЦИПЛИНИ

Курсът е насочен към създава-
не на обща теоретична подготовка 
на студентите от магистърската 
програма в областта на актуална-
та уредба на защитата правата на 
човека в областта на частноправни-
те отношения с международен еле-
мент.

Акцент в преподаването се по-
ставя върху:

 z значението на ЕКПЧ за защита 
на правата на човека и основните 
свободи като източник на между-
народното частно право; 

 z отражението на ЕКПЧ при об-
щите институти на уредба на 
частноправни отношения с меж-
дународен елемент; 

 z влиянието на ЕКПЧ върху опреде-
ляне на международната компе-
тентност, върху определянето 
на приложимото право и върху 
признаването и допускането на 
изпълнението на чужди съдебни 
решения;

 z значението на Хартата на основ-
ните права на Европейския съюз  
за изграждането и функциони-

рането на съдебното сътрудни-
чество по гражданскоправни въ-
проси;

 z практиката на ЕСПЧ и Съда на ЕС 
относно приложението на право-
то на справедлив съдебен процес, 
защитата на личния и семеен жи-
вот, както и закрилата на пра-
вото на собственост в частни 
правоотношения с международен 
елемент.

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ЧАСТНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С 
МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ
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ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

Учебният курс по „Право и религия“ 
цели да даде знание в четири ключови 
сфери на взаимодействие между тези 
две социални и нормативни явления, 
значими за културата на човешките 
права, както по отношение на тяхно-
то историческо развитие, така и за 
съвременни проблеми на тяхната ре-
ализация и защита. Изучаваният ма-
териал се фокусира в четири основни 
направления на съприкосновение меж-
ду правото и религията, които обра-
зуват взаимодопълващи се части в 
проектираното учебно съдържание, 
както следва:

 z правото и религията като взаим-
новлияещи си нормативни регула-
тори -   в този първи дял се раз-
глежда отношението на правото и 
религията от социологическа глед-
на точка и от позицията на теори-
ята на нормативните системи;

 z отношения между светската дър-
жава и религиозните общности – в 
този дял се разглеждат въпросите 
на правното регулиране на религи-
озния живот, различните модели 
за отношенията между църквата 
и държавата в Европа, а в тази 
връзка – и между държавата и ос-
таналите религиозни общности; 

разглежда се въпросът за  отно-
шенията между континенталното 
правно семейство и „семейството 
на религиозното право“;

 z свободата на вероизповеданието 
в системата на човешките права 
-  разглеждат се конституцион-
ните и международноправните 
измерения на защитата на свобо-
дата на вероизповедание, грани-
ци и правосъобразни ограничения 
на свободата на вероизповедание 
и практиката по контрола върху 
тях; конкуренция между свобода-
та на вероизповедание и други ос-
новни права; съотношение между 
свободите на съвестта, мисълта, 
религията и убежденията; защи-
тата на правата, предоставяна на 
представителите на традицион-
ните религии, нетрадиционните 
(за съответната държава) религии 
и новите култове, атеистите, аг-
ностиците и скептиците;

 z религиозни етики и човешките 
права. В този заключителен раз-
дел на учебния курс се разглеждат 
етическите учения на Християн-
ството и Исляма в контекста на 
предизвикателствата, които ре-
лигиозното съзнание поставя пред 
реализацията на човешките права 
в различните европейски страни.

ПРАВО И РЕЛИГИЯ 
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ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

Дисциплината „Правата на човека 
в юриспруденцията на Конститу-
ционния съд на Република България“ 
е фокусирана върху пактиката на 
органа за конституционен контрол 
по прилагане на уредбата за защита 
на основните права в действащата 
българска конституция.

В рамките на дисциплината ще 
бъде проведено обучение по няколко 
основни кръга въпроси:

 z роля на Конституционния съд в 
защитата на основните права, 
процедурни правила и способи, 
предвидени за тази цел;

 z практика на Конституционния 
съд относно гарантираните във 
вътрешното право основни пра-
ва; 

 z техники, използвани от Кон-
ституционния съд за защита на 
правата; разширително и огра-

ничително тълкуване на консти-
туционни норми, регламентира-
щи основни права; 

 z влиянието на практиката на 
ЕСПЧ над юриспруденцията на 
Конституционния съд;

 z Конституционен съд и национал-
ни съдилища – абстрактен кон-
трол и непосредствено действие 
на конституционни норми.
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ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплината  „Защита на основ-
ните права при убежище и миграция“ 
представя правните аспекти на за-
щита на основните права, свързани с 
миграцията и международната закри-
ла. Материалът на учебната дисци-
плина разглежда правното регулиране 
отделно в областите на убежището и 
миграцията през призмата на защи-
тата на основните права. 

Обучението е фокусирано върху:

 z вътрешноправна, европейска и 
международна уредба на миграция-
та и международната закрила;

 z права при достъп до територията, 
влизане и пребиваване на граждани 
на трети страни в Република Бъл-
гария и ЕС;

 z трудова миграция и права на ра-
ботниците-имигранти;

 z права при незаконна имиграция, за-
държане и експулсиране на незакон-

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ПРИ УБЕЖИЩЕ И МИГРАЦИЯ

но пребиваващи граждани на трети 
страни;

 z национална сигурност, право на 
живот и забрана за нечовешко от-
ношение – процедурни задължения 
на държавите за преценка при екс-
пулсиране;

 z предоставяне на международна за-
крила, бежански статут, хумани-
тарен статут и временна закрила.
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ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Дисциплината „Защита на потре-
бителите“ има за задача да пред-
стави основните проблеми на по-
требителското право, като изясни 
неговия произход и цели и като раз-
гледа съществуващите средствата 
за защита на потребителите.

В рамките на дисциплината ще 
бъдат представени:

 z възникването и развитието на 
правната уредба на защита на 
потребителите;

 z вътрешноправната и наднацио-
налната уредба на защита на 
правата на потребителите;

 z основни елементи на защита, 
свързани с различните фази на 
потребителските отношения;

 z специфични гаранции при особени 
хипотези на потребителски до-
говори;

 z способи на извънсъдебна и съдеб-
на защита на правата на потре-
бителите.
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ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

Дисциплината предоставя тео-
ретико-приложни познания относно 
правата на човека и тяхната защита 
в юриспруденцията на българските 
съдилища. В рамките на дисциплина-
та юриспруденцията на българските 
съдилища се разглежда в контекста 
на конституционната демокрация и в 
синхрон с проявлението на принципи-
те на равноправието, правовата дър-
жава и гражданското общество. 

Обучението по дисциплината ще 
бъде фокусирано върху предоставяне-
то на актуални познания за:

 z спецификите за съдебната защита 
на правата на човека в гражданско-
то, наказателното и администра-
тивното производство;

 z различните видове основни права 
като обекти на правна защита, 
както и конкретните способи и 
средства за тяхната защита пред 
общите и административните съ-
дилища;

 z правомощията на различните ви-
дове български съдилища при защи-
тата на правата на човека;

 z строежа на системата на съдили-
щата и връзката между различни-
те видове правосъдие и защитата 
на правата на човека;

 z динамика на взаимодействие меж-
ду Конституционен съд, ЕСПЧ и на-
ционални съдилища.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ЮРИСПРУДЕНЦИЯТА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА



22

ИЗБИРАЕМИ	ДИСЦИПЛИНИ

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ

Дисциплината „Основни права и 
защита на конкуренцията в Евро-
пейския съюз“ има за цел да формира 
у студентите систематични знания 
относно сложното взаимодействие 
между правния режим за защита на 
конкуренцията в ЕС и системата на 
защита на основните права и свобо-
ди, действаща на територията на 
Съюза. 

В рамките на обучението по дис-
циплината се поставя акцент върху:

 z основни елементи на правния ре-
жим за защита на конкуренцията 
в правото на ЕС – основни поня-
тия, структура и правомощия на 
органите за защита на конкурен-
цията;

 z източници на основни права, при-
ложими в производствата за за-
щита на конкуренцията в право-
то на ЕС;

 z основни права, приложими в про-
изводствата за защита на конку-

ренцията – право на ефективно 
участие в производството, право 
на достъп до преписката, право 
на изслушване, право на решаване 
на делата в разумен срок, право 
на неприкосновеност, презумпция 
за невиновност;

 z практика на Европейската коми-
сия и на Съда на ЕС относно за-
щита на правата на субектите, 
спрямо които се прилага европей-
ското законодателство за защи-
та на конкуренцията. 
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Обучението се осъществява от екип 
от едни от най-добрите български 
специалисти в областта на теорията 
на държавата и правото, конститу-
ционното право, сравнителното кон-
ституционно право и сравнителната 
конституционна история, междуна-

8. ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП 

родното публично право, международ-
ното частно право и правото на ЕС. 
Наред с преподаватели от ЮФ на СУ 
„Св. Климент Охридски“ са привлечени 
и водещи специалисти от практиката 
по защита на основните права. Препо-
даването в програмата е обезпечено и 

от редица договори за междууниверси-
тетско сътрудничество по Програма 
„Еразъм+” на Европейския съюз, което 
ще позволи по отделни теми да бъдат 
организирани и лекции на чуждестран-
ни преподаватели.
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Доц. д-р Мартин Белов е заместник 
декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и преподавател по Конститу-
ционно и Сравнително конституцион-
но право в него. Мартин Белов е бил 
гост-професор и лектор в Универси-
тета „Париж II – Пантеон Асас“ (2019), 
Университет Рома Тре, Италия (2019), 
„Гьоте-Университет“, Франкфурт на 
Майн, ФРГ (2019), Университет Хи-
рона, Испания (2019), Университет 
„Помпеу Фабра“, Барселона, Испания 
(2019), Европа-Университет „Виадри-
на“, Франкфурт на Майн, ФРГ (2017 и 
2018), Университет „Алдо Моро“, Бари, 
Италия (2018), Европейското училище 
по право и управление, Атина, Гър-
ция (2017-2018), Университет „Сьо-
дерторн“, Стокхолм, Швеция (2017), 
Висшето училище „Санта Ана“, Пиза, 
Италия (2016), Държавната академия 
на Саксония, Дрезден/Баутзен, ФРГ 
(2016), Варшавски университет, Пол-
ша (2015), Университет на Лодз, Пол-
ша (2015), Лисабонски университет, 
Португалия (2012), Държавен универ-
ситет на Милано, Италия (2011) и 
Кьолнски университет (2007-2009).

Мартин Белов е бил проектен из-
следовател в Макс-Планк инсти-
тут по европейска правна история, 
Франкфурт на Майн, ФРГ (2010-2012) 

и гост-изследовател в Института 
по федерализъм, Фрибург, Швейцария 
(2014). Той е специализирал в Оксфорд-
ския университет (Великобритания) 
(2017), Макс-Планк институт по срав-
нително публично и международно 
право, Хайделберг, ФРГ (2009), Тех-
нически университет Дрезден, ФРГ 
(2006); Университет на Гент, Белгия 
(2004) Страсбургски университет, 
Франция (2003); Хамбургски универси-
тет, ФРГ (2002-2003), Европейската 
академия по теория на правото, Брюк-
сел, Белгия (2001) и Виенския универси-
тет (2001).

Мартин Белов е председател на Со-
фийската мрежа за правна наука. Той е 
член на Европейската група по публич-
но право, Международната асоциация 
по законодателството, Надзорния 
съвет на Централно и източноевро-
пейския форум на младите правни, 
политически и социални теоретици, 
Българската асоциация по философия 
на правото и социална философия, Съ-
юзът на учените в България и др.

Мартин Белов е член на редакцион-
ните колегии на три италиански и 
едно сръбско научни списания по право. 
Той е публикувал 14 книги и повече от 
80 научни статии.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Мартин	Белов	–	
ръководител	на	програмата
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Проф. д-р Даниел Вълчев е декан на 
Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Завършил е сред-
ното си образование в IV Езикова гим-
назия във Варна. Дипломира се в Юри-
дическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
през 1989 година и от следващата го-
дина е зачислен за редовен докторант 
в катедрата по Теория и история на 
държавата и правото. От 1990 г. води 
семинарни занятия като хоноруван 
асистент, а по-късно като асистент 
и като главен асистент. През 1995 г. 
защитава дисертация на тема «Дър-
жавната власт в учението за народ-
ния суверенитет на Жан-Жак Русо». 
От 2004 г. е избран за доцент (хабили-
тационен труд «От апология на прав-
ната норма към теория на правния 
ред»), а през 2013 г. е избран за профе-
сор (хабилитационен труд «Валидност 
и легитимност в правото»).

Проф. Вълчев има различни спе-
циализации в чужбина, между които 
в Institut International d‘administration 
publique и Maison de science de l’Homme 
в Париж и в NATO Defense College в 

Рим. Той е почетен доктор на Soka 
University в Токио, Япония и почетен 
професор на Shanghai University в Шан-
хай, Китай.

Проф. Вълчев  е избиран за народен 
представител – през 2001 и през 2005 
г. От 2001 до 2005 г. е председател на 
парламентарната Комисия по евро-
пейска интеграция. Той е един от три-
мата представители на Република 
България в Конвента за бъдещето на 
Европа, изработил проекта на Дого-
вор, установяващ Конституция за Ев-
ропа. От  2005 до 2009 г. е заместник 
министър-председател и министър на 
образованието и науката.

Проф. Вълчев е два мандата ръково-
дител на катедрата по Теория и исто-
рия на държавата и правото. От 2015 
г. член е на Академичния съвет на Со-
фийския университет. От април 2019 
г. проф. Вълчев е декан на Юридиче-
ския факултет на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

Води лекционни курсове по Обща те-
ория на правото, Обща теория на дър-
жавата, Политически и правни учения 
и Защита на правата на човека.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Проф.	д-р	Даниел	Вълчев	–	
член	на	програмния	съвет	и	
Декан	на	ЮФ



26

Доц. д-р Христо Христев е препо-
давател по право на ЕС в Юридиче-
ския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ от 2009 година, доктор по 
публичноправни науки и право на ЕС 
от Университета на Нанси, Франция.  
Специализирал в различни области на 
правото на ЕС в Белгия през 2007 г., 
Германия през 2009 г., Великобритания 
през 2014 г., Канада през 2016 г., Фран-
ция през 2007, 2017, 2019 г. Гост-лек-
тор в Университета на Нанси, Уни-
верситета на Бордо и Университета 
на Страсбург, Франция.

Води лекционни курсове и семинар-
ни занятия по въпроси на институ-
ционалното право на ЕС, защита на 

основните права в правния ред на ЕС 
и ЕКПЧ, правния режим на вътрешния 
пазар на ЕС, правна уредба на правосъ-
дието и вътрешните работи в право-
то на ЕС. 

Доц. д-р Христо Христев е член и 
координатор за България на Европей-
ската академична мрежа по наказа-
телноправни въпроси (ECLAN). Aдво-
кат в Софийска адвокатска колегия 
и обучител в Центъра за обучение на 
адвокати „Кръстю Цончев“ към Вис-
шия адвокатски съвет на Република 
България. Aвтор на редица публикации 
и преводи от френски в материята на 
правото на Европейския съюз. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Христо	Христев	–	
член	на	програмния	съвет



27

Проф. д-р Пламен Киров е специа-
лист по конституционно право, изби-
рателно право, избирателни системи 
и процедури. Доктор по право (2000 г.). 
Ръководител на катедра „Конститу-
ционноправни науки“ в Юридическия 
факултет. Преподава „Конститу-
ционно право“ и „Избирателни систе-
ми и процедури“ в специалност „Право“ 
и „Европейски избирателни системи“ 
в специалност „Международни от-
ношения“. Има специализации в Гър-
ция (2004 г.), Съединени американски 
щати (2006 г. и 2009 г.), Нидерландия 
(2008 г.) и Италия (2010 г. и 2014 г.). В 
дългогодишната си юридическа прак-
тика е бил член на Съвета по законо-
дателството в Министерството на 

правосъдието (1994-1996 г.), член или 
в ръководството на централни изби-
рателни комисии за организирането 
и произвеждането на различни видове 
избори (1995-2006 г.), секретар по юри-
дическите въпроси на президента на 
Република България (2002-2006 г.), в 
периода 2005 - 2006 г. – Председател 
на Правния съвет на държавния глава, 
съдия в Конституционния съд на Ре-
публика България (2006 – 2015 г.). От 
2007 г. и понастоящем е Представи-
тел на Република България във Евро-
пейската комисия за демокрация чрез 
право на Съвета на Европа (Венециан-
ска комисия). От 2016 г., досега е член 
на Комисията за защита на конкурен-
цията.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Проф.	д-р	Пламен	Киров
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Проф. д-р Благой Никитов Видин е ро-
ден през 1956 г. в гр. Пловдив. През 1981 
г. завършва висшето си образование по 
право със специалност „Международно 
право“ в Юридическия факултет на Мос-
ковския университет „М. В. Ломоносов“. 
От 1983 до 1986 г. е редовен аспирант по 
международно публично право в същия 
университет, като получава доктор-
ска степен по право през 1986 г. Впо-
следствие осъществява специализации 
в Католическия университет  “Thomas 
Moore College”, Льовен льо Ньов, Белгия 
(1996); Колежа на Европа, Брюж, Белгия 
(1997); Т.М.С. Асер Институт, Асер Ко-
леж Европа, Хага, Нидерландия (1999). 

Областите на основните му научни 
интереси включват международно право 
и международни отношения, европейско 
право, права на човека.

Заема академични длъжности в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, Юридически факултет (от 1987 
г. до днес); Великотърновския универси-
тет „Св. Св. Кирил и Методий“, Юриди-
чески факултет (от 1995 г. до днес); Нов 
български университет, Департамент 
„Право“ (от 2002 г. до момента). 

В СУ „Св. Климент Охридски“ е доцент 
от 1997 г. и професор по международно 
право от 2010 г. В периода от 2000 г. до 
2008 г. е бил ръководител на катедра 
„Международно право и международни 
отношения“ в Юридически факултет 
на същия университет. Дълги години е 
ръководител на Клиниката по бежан-

ско право към ЮФ на СУ. Председател 
на Управителния съвет на Центъра за 
продължаващо обучение към ЮФ на СУ 
и ръководител на магистърска програма 
„Право на Европейския съюз”.

Бил е Декан на Юридическия факул-
тет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
(1995 – 1999 г.), както и ръководител на 
Департамент „Право“ в НБУ (2012 – 2016 
г.). 

Професионалната му реализация из-
вън академичните среди свидетелства 
за дългогодишна работа като експерт 
по международно и българско право. От 
2002 г. до момента е член на Комисията 
по предоставяне на убежище, като в пе-
риода от 2002 г. до януари 2012 г. е неин 
председател. Член на Правния съвет към 
Президента на Република България (2014 
– 2017 г.). Член на Консултативния съвет 
по международно право към Министъ-
ра на външните работи (2007 – 2010 г.). 
Два мандата е член на Консултативния 
съвет по законодателство към Предсе-
дателя на Народното събрание, ръково-
дител на направление  „Международно 
право и  право на Европейския съюз“. Ра-
ботил е като дългогодишен член на Ко-
мисията за защита от дискриминация.

Изпълнителен секретар на Комите-
та по правата на човека (1990 – 1995 г.). 
Директор на Междууниверситетски 
център по правата на човека ( от 1997 г.). 
Член на Българската асоциация по меж-
дународно право, на Съюза на учените в 
България и ILA – Лондон. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Проф.	д-р	Благой	Видин
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Доц. д-р Наталия Киселова е препо-
давател по конституционно право и 
права на човека и гражданина. Доктор 
по право (2008). Автор на монографи-
ята „Политически права на българ-
ските граждани“ (Сиела, 2017). Спе-
циализирала е в Московския държавен 
университет „Ломоносов“ (2014) и в 
Университета Кеймбридж (2015). Била 
е експерт към парламентарната Ко-
мисия по въпросите на държавната 

администрация (2006-2009), държавен 
експерт в „Съвет по законодател-
ство“ в Министерство на правосъ-
дието (2010-2012), съветник по прав-
ни въпроси (2012-2016) и секретар по 
правни въпроси на президента на Ре-
публиката (2016-2017). От 2018 г., до-
сега е член на Комисията по българско 
гражданство в Администрацията на 
президента.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Наталия	Киселова
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Доц. д-р Боряна Мусева е препода-
вател по международно частно право. 
През 2007 г. придобива образователна 
и научна степен доктор, а от 2015 г. 
е доцент. Ръководител на Катедрата 
„Международно право и международни 
отношения“ на ЮФ на СУ „Св. Климент 
Охридски“ от 2018 г. Автор на редица 
публикации в страната и чужбина по 
международното частно право, вклю-
чително европейско международно 
частно право. Специализирала парла-
ментарна практика към Германския 
Бундестаг и Хумболдт университет 
в Берлин през 2000-2001 г. и междуна-
родно частно и чуждестранно право 
през 2005-2006 г. и през 2007-2008 г. 
в Макс-Планк Институт в Хамбург, 
Германия, както и в Университета 
Саарланд, Саарбрюкен, Германия през 
2009- 2011 г. Гост-преподавател в 
Университетите в Генуа, Италия и в 
Майнц, Германия.

Доц. Мусева е адвокат в Софийска 
колегия от 2002 г. Член на Научно-ме-
тодическия център към председателя 
на Висшия адвокатски съвет и препо-
давател към Центъра за обучение на 
адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“.

Доц. Мусева е работила също като 
външен експерт към Министерство-
то на правосъдието и Председател на 
Комитета по гражданско правни въ-
проси, формат Брюксел ІІа, по време 
на българското Председателство на 
Съвета на ЕС през 2018. Учредител на 
Българската асоциация за Европейско 
право.  Председател на Института по 
международно частно право.

Преподава курсове по международно 
частно право, призоваване, връчване 
и събиране на доказателства в дър-
жавите членки на ЕС, извъндоговорни 
задължения.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Боряна	Мусева
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Доц. д-р Васил Христов Пандов е 
преподавател по международно част-
но право в Юридически факултет на 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“ от 2009 г. Последователно 
е водил семинарни занятия и лекции по 
различни дисциплини от международ-
ния дял на българското право – меж-
дународно частно право, консулски 
функции в договорните и търговски-
те отношения и нотариалната дей-
ност, специализирани организации при 
ООН, международен маркетинг, меж-
дународно частно семейно и наслед-
ствено право, консулски функции в об-
ластта на семейните и наследствени 
отношения, международен търговски 
арбитраж, световната търговска ор-
ганизация и разрешаване на спорове, 

свободно движение на съдебни реше-
ния, съдебни спогодби и официални до-
кументи в ЕС и др.

Специализирал в Университет 
„Кеймбридж“, Обединено Кралство Ве-
ликобритания (2002 г.) и Хагска ака-
демия по международно право (2011 г.), 
Кралство Нидерландия.

Адвокат в Софийска адвокатска ко-
легия от 2002 г. до момента. 

Кореспондент на Република Бълга-
рия в обобщаването на съдебна прак-
тика по актовете на UNCITRAL в сис-
темата CLOUT.

Учредител и заместник – председа-
тел на Управителен съвет на Инсти-
тут по международно частно право.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Васил	Пандов
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Доц. д-р Иван Стойнев е магистър 
по „Право“ от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ (2005 г.) и ма-
гистър по Право на Европейския съюз 
от Université Paris II – Pantheon Assas, 
Франция (2007 г.). През 2011г. защита-
ва с отличие и похвала на журито док-
торска степен по Право на Европей-
ския съюз в Université Paris II – Pantheon 
Assas, Франция, с тема „Влияние на 
концентрациите върху изграждане-
то и функционирането на вътрешния 
енергиен пазар“. През 2013 г.  е избран 
за главен асистент по Право на ЕС в 
Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. Лектор към Меж-
дународната магистърска програма 
„Право на ЕС“ от 2012 г., а от 2018 г. 
е доцент в Юридическия факултет. 
В периода 2015-2017 г. е пост-докто-
рант към Университета на Лота-
рингия и стипендиант на Френското 
правителство за върхови научни по-
стижения. 

Има публикувани редица статии в 
областта на конкурентното право и 
енергетиката, като през 2018г. изли-
за от печат и първият том от моно-
графичното му изследване, посветено 
на „Правния режим за защита на кон-
куренцията в ЕС“. 

Ръководител е на отборите на 
Юридическия факултет за участие 
в състезанията – EROPEA Moot Court 
Competition ( от 2012г.) и European Law 
Moot Court Competition ( от 2017г.).

Чете лекции в Университета на Ло-
тарингия, Център за обучение на ад-
вокати, Институт по публична адми-
нистрация и др.

От 2013 г. е адвокат към Софийска-
та адвокатска колегия. Член е на Бъл-
гарската асоциация по международно 
право, а от 2018г. е неин главен секре-
тар.

От 2019 г. е ръководител на Меж-
дународната магистърска програма 
„Право на ЕС“.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Доц.	д-р	Иван	Стойнев
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д-р Симеон Гройсман е главен асис-
тент по обща теория на правото в 
ЮФ на СУ. През 2016 г. защитава дисер-
тация на тема „Морал и юридическа 
валидност според съвременния пра-
вен позитивизъм“ в същия факултет. 

Специализирал в Московския държавен 
университет  през 2017 г. Преподава 
Обща теория на правото и Философия 
на правото. Автор на две книги и над 
30 други научни публикации. Адвокат в 
Софийска адвокатска колегия.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Д-р	Симеон	Гройсман
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Д-р Дилян Начев е юрист, дипломи-
рал се от университета Лион II „Лю-
миер“ през 2010 г. От 2011 г. насам пре-
подава в Юридическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ първоначално като асис-
тент, а от 2017 г. като главен асис-
тент.  Успоредно с това, работи и 
като адвокат, член на Софийската 

адвокатска колегия, и като медиатор, 
вписан в Единния регистър на меди-
аторите към Министерството на 
правосъдието на Република България.  
Автор е на статии и други научни 
разработки, предимно в областта на 
юридическата теория.  Говори свобод-
но английски и френски език и има до-
бри познания по руски език.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Д-р	Дилян	Начев
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Д-р Петър Илиев е преподавател 
в Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски” по дисциплините 
конституционно право и организация 
на правозащитните институции. По-
лучил е докторската си степен от СУ 
„Св. Климент Охридски”. Автор е на 
две книги и над тридесет други науч-

ни публикации по различни юридически 
въпроси. Специализирал в Бъкингам-
ски университет, Великобритания, 
където е завършил специализацията 
си с отличие. 

Д-р Петър Илиев e адвокат в Со-
фийска адвокатска колегия. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Д-р	Петър	Илиев
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Д-р Орлин Колев е магистър по пра-
во, доктор по конституционно право 
с дисертационен труд „Право на поли-
тическо сдружаване в Република Бъл-
гария“. Научната и преподавателска-
та му дейност започва от октомври 
2006 г. като асистент по конститу-
ционно право в Академията на МВР. 
От май 2009 г. е асистент по консти-
туционно право в катедра „Консти-
туционноправни науки“ в Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, където продължава да преподава 
като главен асистент. Води лекцион-
ни курсове: Основни права на човека 
и тяхната защита, Конституционно 
право на Република България, Консти-

туционнен контрол, Организация на 
правозащитните институции, Изби-
рателни системи и процедури.

 Участвал и изнасял доклади в реди-
ца национални и международни работ-
ни групи, конференции и симпозиуми 
по въпросите на защитата правата 
на човека, правовата държава и вър-
ховенството на правото. През 2015 г. 
участвал в експертна работна група 
към Народното събрание на Република 
България, изготвила конституцион-
ните промени в съдебната власт, а 
през 2010 г. в експертна работна група 
към Народното събрание на Република 
България по изготвяне и приемане на 
Изборния кодекс.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Д-р	Орлин	Колев
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Д-р Александър Цеков е главен асис-
тент по конституционно право към 
Юридическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охрид-
ски“. В периода 2015-2019 година е бил 
асистент по конституционно право в 
Правно-историческия факултет към 
Югозападния университет „Неофит 
Рилски“, Благоевград. Той е бакалавър 
по право от Университета  „София Ан-

типолис“ в Ница и магистър по теория 
и анализ на правото от Университета 
Париж-Нантер и Висшето училище по 
социални науки в Париж, както и ма-
гистър по сравнително публично пра-
во от Университета Париж I Пантеон 
Сорбона. Доктор от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Работи като правен екс-
перт към Конституционния съд на Ре-
публика България.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Д-р	Александър	Цеков
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Мария Димитрова завършва пра-
во в ЮФ на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ през 2006 г. В периода 2008-2013 
г. работи като юрист в Европейския 
съд по правата на човека по жалби на 
физически лица и организации, свър-
зани с правото на живот, забраната 
за нечовешко отношение, правото на 
справедлив процес, правото на свобода 
и др. След завръщането си в България 
през 2014 г., започва работа като пра-
вителствен агент в Министерство 
на правосъдието, където осъществя-
ва процесуално представителство на 
Република България пред ЕСПЧ, вклю-
чително по дела от ключово значение 
за националното право и практика. 

В качеството си на правителствен 
агент е активно ангажирана в из-
пълнението на решенията на ЕСПЧ, 
особено в контекста на реформата 
в местата за лишаване от свобода, 
прилагане на принципа на пропорцио-
налност в административния процес, 
реформите в наказателния процес, 
използването на специални разузнава-
телни средства и др. Била е лектор в 
обучения, организирани от НИП, про-
грамата за обучения на Европейската 
комисия TAIEX и Съвета на Европа. 

Мария Димитрова е докторант в 
Kатедрата по конституционноправ-
ни науки с тема „Принципът на про-
порционалност при защита на основ-
ните права“.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Мария	Димитрова
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Асистент Димитър Гочев е препо-
давател в Юридическия факултет на 
СУ “Св. Климент Охридски” по между-
народно публично право. Участник в 
научноизследователски проекти, из-
следващи дейността на ООН и вър-
ховенството на правото. Посещавал 
Хагската академия по международно 
право.

Бил е член на управителния съвет 

на “Сдружение за международни със-
тезания по право”. Ежегодно е съдия в 
различни състезания по международно 
право като Jessup International Law Moot 
Court Competition и Telders International 
Law Moot Court Competition. Бил е тре-
ньор на отбора на СУ “Св. Климент 
Охридски” за състезанието Jessup, а 
от 2020 г. е академичен съветник на 
отбора. Ас. Димитър Гочев е адвокат 
във Варненската адвокатска колегия.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ	
ЕКИП	

Димитър	Гочев
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Програмата се обезпечава административно-технически
от администрацията на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Административен секретар на програмата е г-жа Анета Дервентска.
кабинет 314 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, 4-ти етаж, Северно крило,

телефони: 02/8465173 и 02/9308 359 и електронна поща: aleksderve@uni-sofia.bg.


