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Завършилите успешно магистърската про-
грама МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНО-
ШЕНИЯ получават диплома за висше об-
разование от Юридическия факултет на 
Софийския университет „Свети Климент 
Охридски“ с образователно-квалифика-
ционна степен „Магистър по международ-
ни отношения“.
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ОБЩА
ИНФОРМАЦИЯ

НАСОЧЕНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

ПРИЕМ 

Магистърската програма “Международни бизнес отно-

шения” (МБО) е насочена към повишаване на квалифи-

кацията на лица, които имат завършена бакалавърска 

и/или магистърска степен и вече имат определени 

познания в тази област. В програмата могат да се обу-

чават завършили специалностите „Право“, „Между-

народни отношения“, „Международни икономически 

отношения“, както и различни икономически специ-

алности. В програмата МБО могат да бъдат обучавани 

и лица, които са завършили други специалности на 

бакалавърско или магистърско равнище, които имат 

интерес към уредбата на международните бизнес от-

ношения.

Програма МБО осигурява обучение по основните на-

правления на международния бизнес и отношенията, 

които се пораждат при неговото осъществяване. Тя 

има за цел да осигури усвояване на фундаментални 

знания относно предмета на международния бизнес, 

международната търговия и нейната правна уредба, 

международните инвестиции, данъчните и кредитни-

те отношения във връзка с международния бизнес, 

международните икономически организации, между-

народния транспорт, международния маркетинг, меж-

дународното частно право, международния търговски 

арбитраж, право и вътрешен пазар на ЕС, правен ре-

жим на конкуренцията в ЕС. 

Обучаващите се в програмата получават задълбо-

чени теоретични и практико-приложни знания, 

които могат да бъдат използвани в целия спектър 

на международните и търговски отношения. 

Приемът се осъществява въз основа на диплома 

за бакалавърска/магистърска степен, автобиогра-

фия, мотивационно писмо и други документи от-

носно допълнителни квалификации, специализа-

ции и дейности.
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УЧЕБЕН ПЛАН 

Обучението в магистърската програма се осъществява 

в рамките на една академична година, 2 семестъра с 

630 учебни часа и 60 кредита по системата EСTS. Обуче-

нието се осъществява по учебен план, който включва 

8 задължителни и 5 изборни дисциплини. Програмата 

завършва със изготвяне и защита на дипломна работа.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешното обучение гарантира на завършилите ма-
гистърската програма овладяване на основите на 
международния бизнес и навлизане в същността на 
най-важните негови направления – международни 
инвестиции, международна търговия, транснацио-
нални корпорации, избягване на двойното данъчно 
облагане, финансиране и кредитиране на бизнеса, 
маркетинг, международна закрила на интелектуална-
та собственост, превози, ползотворно международно 
бизнес договаряне и успех при уреждането на между-
народни инвестиционни, международно частно право, 
право и вътрешен пазар на ЕС, конкуренция и търгов-
ски спорове.
Завършилите магистърската програма могат да рабо-
тят по специалността у нас и в чужбина: в публични 
и частни международни икономически институции и 
банки, в търговски и инвестиционни дружества, в тран-
снационални корпорации или в неправителствения 
сектор. Формираните в програмата познания могат да 
бъдат от решаващо значение за развитие на собствен 
или съвместен бизнес в страната и в чужбина.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП И 
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението в магистърска програма МБО се провежда 

от утвърдени преподаватели от Юридическия факул-

тет и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охрид-

ски“, както и от утвърдени практикуващи юристи. 

Формите на обучение са лекционни курсове, изнесе-

но обучение, дискусии, практически занятия, срещи 

с изявени представители на бизнеса и арбитража, са-

мостоятелна подготовка на доклади и есета, работа 

под научно ръководство.

Изпитите се провеждат в писмена форма, като всеки 

преподавател уточнява дали това е присъствен пис-

мен изпит с ползване на нормативни материали и 

учебни помагала, разработване на курсов проект и др.

За завършване на програмата всички магистранти 

подготвят дипломна работа под ръководството на на-

учен ръководител – компетентно хабилитирано лице 

от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Дипломната работа се изготвя през втория семестър 

на обучението и се защитава пред държавна изпитна 

комисия, назначена със заповед на Ректора на универ-

ситета. 
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ДИПЛОМА И ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ
Завършилите успешно магистърската програма МБО 

получават диплома за висше образование от Юриди-

ческия факултет на Софийския университет „Свети 

Климент Охридски“ с образователно-квалификацион-

на степен „Магистър по международни отношения“.

Успешното завършване на програмата осигурява фор-

мирането на познания, относно основополагащите ре-

гулации на бизнес отношенията на макро и микро ниво 

в различните сфери на тяхното проявление. Завърши-

лите програмата магистри ще разполагат с умения за 

сключване на договори, за предвиждане на правни 

и икономически рискове, произтичащи от митниче-

ски, тарифни ограничения, защита на конкуренцията, 

на личните данни и на търговската тайна, данъчни и 

банкови регулации и др. Те ще имат професионална 

компетентност да вземат решения относно правни 

спорове с международни усложнения от гледна точна 

на възможни съдебни, арбитражни, инвестиционни 

и помирително способи за уреждането им. Ще разпо-

лагат също с познания за международната търговия, 

както от гледна точна на договорите за международна 

продажба на стоки и доставка на услуги, така и на вся-

какви други договорни и извъндоговорни отношения, 

които съпътстват нейното осъществяване. Успешно за-

вършилите програмата придобиват и компетенции за 

адекватна работа с източниците на правото на ЕС, с от-

делните политики на ЕС в сферата на международната 

търговия, включително в рамките на ЕС. 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП
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Доц. д-р БОРЯНА МУСЕВА
Ръководител на програмата
Преподавател по дисциплина 
„Международно частно право“

Доц. д-р АНЕТА АНТОНОВА
Преподавател по дисциплина 
„Банкови и кредитни 
институции“

Завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, 

право (2000). От 2005 е преподавател по между-

народно частно право. През 2007 г. придобива 

образователна и научна степен доктор, а от 2015 

г. е доцент. Ръководител на Катедрата по меж-

дународно право и международни отношения 

от 2018 г. Автор на редица публикации в страна-

та и чужбина по международното частно право, 

вкл. европейско международно частно право. 

Специализации - Парламентарна практика към 

Германския Бундестаг и Хумболдт университет, 

Берлин (2000-2001); изследователски престои със 

стипендии на Германската служба за академи-

чен обмен (2005-2006) и на Макс-Планк-Общество 

(2007-2008) в Макс-Планк Институт по междуна-

родно частно и чуждестранно право, Хамбург, 

Германия, както и междууниверситетски обмен с 

Университета Саарланд, Саарбрюкен, Германия 

(2009, 2011). Гост-преподавател в Университетите 

в Генуа, Италия и в Майнц, Германия. Ръководи-

тел на магистърската програма „Международни 

бизнес отношения“.

Адвокат в Софийска колегия (от 2002). Председа-

тел на Управителния съвет на Центъра за обуче-

ние на адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“ от 2021 г. 

Външен експерт към Министерството на правосъ-

дието. Председател на Комитета по гражданско 

правни въпроси, 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. 

Доц. д-р Анета Антонова е магистър по „Право“ от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

(1990). Доктор по право (2005). Доцент по граж-

данско и семейно право (2010). Тя е дългогодишен 

преподавател по търговско и банково право в СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

От 2011 г. до 2019 г. е заместник-декан на Юриди-

чески факултет. От 2019 г. е заместник-ректор по 

учебната дейност. Има специализация по търгов-

ско право на Германия в Института по германско 

право при ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 

април 2012 г.е председател на Експертния съвет 

по социални, стопански и правни науки на СУ „Св. 

Климент Охридски“ за признаване на дипломи за 

придобито висше образование и за завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши учи-

лища, както и за признаване на образователна и 

научна степен „доктор“ и научна степен „доктор 

на науките“, придобити в други висши училища 

или научни организации. 

Доц. Антонова е арбитър към Арбитражен съд 

към БТПП. Председател е на секция „Право“ към 

съюза на българските учени. Член е на Управи-

телния съвет на фондация „120 години Юридиче-

ски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Но-

сител е на почетния знак на Съюза на юристите в 

България за 2013 г. Член е на съвета по прилагане 

на Актуализираната стратегия за продължаване 

на реформата в съдебната система към Минис-

терство на правосъдието. Адвокат в Софийска 

адвокатска колегия. 
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Доц. д-р АТАНАС СИМЕОНОВ
Преподавател по дисциплина 
„Правен режим на 
международните 
икономически организации“

Гл. ас. д-р ДАФИНА 
СЪРБИНОВА
Преподавател по дисциплина 
„Право на международната 
търговия“

Доц. д-р Атанас Симеонов е преподавател по фи-

нансово и данъчно право в Юридическия факул-

тет на СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по 

право от 1997 г., доктор право от 2007 г., а от 2014 

г. доцент в същото учебно заведение. 

Автор на множество публикации в областта на 

финансовото и данъчното право. Тясна специа-

лизация в областта на митническото право и сво-

бодното движение на стоки. Титуляр и създател 

на лекционни курсове по основи на финансовото 

право, митническо право, правен режим на меж-

дународните организации и правен режим на 

международните икономически организации. 

Преподавател по митническо право на ЕС и мит-

ническо право на Република България в „Инсти-

тут за следдипломна квалификация при УНС и в 

Центъра по икономика и управление. Лектор в 

Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цон-

чев“ към Висшия адвокатски съвет на Република 

България. 

Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Лектор 

на множество семинари и обучения проведени от 

Върховен административен съд, Агенция „Митни-

ци“, Държавна агенция „Национална сигурност“ 

и др.

Дафина Сърбинова е завършила специалност „Право“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по меж-
дународно бизнес право (LL. M in International Business 
Law) в Лондонския университет, Колеж Куийн Мери 
като стипендиант по програмата „Чийвнинг“.  Доктор 
по право. 
Осъществила е специализации в областта на между-
народното частно право в Италия (следдипломна спе-
циализация по „Международно търговско право“ като 
стипендиант на МОТ в Университета в Торино), Холан-
дия (специализирани курсове на Хагската академия по 
международно частно право), Германия (презгранична 
несъстоятелност).
Преподавател е по учебните дисциплини „Междуна-
родно частно право“ и „Международно частно въздуш-
но право“ на студентите от специалност „Право“ и спе-
циалност „Международни отношения“ в Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в магистър-
ските програми към Юридическия факултет, като и по 
дисциплините „Право на международната търговия“ и 
„Международен и сравнителен търговски арбитраж“ на 
чуждестранни студенти по програмата „Еразъм“ в Юри-
дическия факултет, както и в партньорски университе-
ти по програмата. 
Член е на Института по международно частно право 
(София) и на Европейската асоциация по международ-
но частно право. Автор е на редица статии и студии в 
специализираната литература. 
Д-р Сърбинова е адвокат, член на Софийска адвокатска 
колегия, с практически опит в търговското и облига-
ционното право, включително във връзка с отноше-
ния с международен елемент в областта на банковото 
и финансовото право. Била е юрист в банковия сектор 
(„Уникредит Булбанк“ АД и „Ситибанк Европа плс, клон 
България“), както и адвокат във водещи кантори по 
търговско, банково и финансово право („Спасов и Бра-
танов“ и „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“).
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Гл. ас. д-р ДИМИТЪР 
СТОЯНОВ
Преподавател по дисциплина 
„Банкови и кредитни 
институции“

д-р ИВАЙЛО ДЕРМЕНДЖИЕВ 
Преподавател по дисциплина 
„Международен търговски 
арбитраж“

Завършва „Право” в Юридически факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

през 2012. В периода 2013-2016 г. е редовен док-

торант по гражданско и семейно право към Де-

партамент “Право”, Нов български университет. 

На 02.06.2016 г. успешно защитава дисертационен 

труд на тема „Придобивният способ по чл. 78 от 

Закона за собствеността”. От 01.12.2016 г. Редо-

вен асистент по гражданско и семейно право в 

Катедра „Гражданскоправни науки” на Юридиче-

ския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 

01.07.2018 г. главен асистент.

Има специализации по информационно право в 

Юридическия факултет на университет „Лайб-

ниц”, Хановер (2009), по австрийско частно право 

в Изследователски институт по средно- и  източ-

ноевропейско стопанско право към Икономиче-

ския университет, Виена (2015/2016), по юридиче-

ски английски език към университета в Кембридж 

(2016).

От 2016 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Д-р Ивайло Дерменджиев е магистър по „Право“ 

от Софийския университет „Св. Климент Охрид-

ски“ и Доктор по Международно частно право 

с докторска дисертация на тема “Арбитражът и 

правото на Европейския съюз”. Притежава дипло-

ма по английско право и право на Европейския 

съюз от университета в Кеймбридж. 

Адвокат към Софийска Адвокатска Колегия с над 

тридесетгодишен опит и експертиза в сферата на 

процесуалното представителство и арбитража. 

Съосновател и старши управляващ съдружник в 

Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджи-

ев”.

Председател на Висшия адвокатски съвет.

Члeн нa Aрбитражния съд и Управителния съвет 

нa Бългapcĸaтa тъpгoвcĸo – пpoмишлeнa пaлaтa 

(БТПП), както и нa Лoндoнcĸия мeждyнapoдeн 

apбитpaжeн cъд (LCIA). 

Арбитър в списъка на Европейската Комисия с 

арбитри по спорове, породени или отнасящи се 

до Споразумението за търговия и сътрудничест-

во между ЕС и Обединеното Кралство. Apбитъp 

в cпиcъĸa c apбитpи нa Meждyнapoдния cпopтeн 

apбитpaжeн cъд (САЅ) в Лoзaнa, Швeйцapия, как-

то и на Виенския международен арбитражен съд 

(VIAC).

Πoчeтeн Koнcyл нa Peпyблиĸa Keния в Бългapия. 

Говори  английски и руски език.
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Доц. д-р ИВАН СТОЙНЕВ
Преподавател по дисциплина 
„Правен режим на 
конкуренцията в ЕС“

Гл. ас. д-р КИРИЛ КИРОВ
Преподавател по дисциплини 
„Международни транспортни 
отношения“ и „СТО и решаване 
на международни търговски 
спорове“

Доц. д-р Иван Стойнев е магистър по Право от 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
(2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз 
от Университета Париж II – Пантеон Асас, Фран-
ция (2007г.). През 2011 г. защитава с отличие и 
похвала на журито докторска степен по Право на 
Европейския съюз в Университета Париж II – Пан-
теон Асас, Франция, с тема „Влияние на концен-
трациите върху изграждането и функциониране-
то на вътрешния енергиен пазар“. През 2013 г. е 
избран за главен асистент по Право на ЕС в Юри-
дическия факултет и лектор към Международната 
магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018 г. 
е доцент. В периода 2015-2017 г. е пост-докторант 
към Университета на Лотарингия и стипендиант 
на Френското правителство за върхови научни 
постижения. В периода 2002-2003 г. е сътрудник 
към Комисия по енергетика към 39-то Народно 
събрание. Има публикувани редица статии в об-
ластта на конкурентното право и енергетиката, 
като през 2018г. излиза от печат и първият том от
монографичното му изследване, посветено на 
„Правния режим за защита на конкуренцията в 
ЕС“. 
От 2013г. е адвокат към Софийската адвокатска 
колегия. Член е на Българската асоциация по 
международно право, а от 2018 г. е неин главен 
секретар. Области на компетентност: конкурент-
но право, търговско право, защита на интелек-
туалната собственост, административно право и 
процес, обществени поръчки, енергетика, право 
на Европейския съюз и др. 
Владее отлично френски и английски. От 2019 до 
2022 г. е ръководител на Международната магис-
търска програма „Право на ЕС“.

Гл.ас.д-р Кирил Киров е преподавател по Между-

народно частно право в Юридическия факултет 

на Софийския университет „Св. Климент Охрид-

ски“. Завършил е специалност „Право“ и е спе-

циализирал Международно частно право в същия 

факултет. В докторската си дисертация изследва 

сключване на договора за международна продаж-

ба на стоки. Водил е семинарни занятия и лекции 

по различни учебни дисциплини – Международ-

но частно право, Основи на договорното право, 

Международни транспортни отношения, Между-

народно частно семейно и наследствено право. 

Автор е на статии в областта на международното 

частно право и правото на международната тър-

говия. Д-р Кирил Киров е член на Българската 

асоциация по международно право
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Проф. д-р САШО ПЕНОВ
Преподавател по дисциплина 
„Международно данъчно 
право“

Проф. д.ик.н. СОНЯ МИЛЕВА
Преподавател по дисциплина 
„Международен маркетинг“

Проф. д-р Сашо Пенов е магистър по право от 

Юридически факултет на Софийски университет 

“Св.Климент Охридски“ (1986). Преподавател в 

Юридическия факултет от 1987 (асистент), 2000 

г. (доцент), 2012 г (професор) по дисциплините 

финансово право, данъчно право, международно 

данъчно право. Доктор по право (1996) с тема на 

дисертационния труд  „Избягване на междуна-

родното двойно данъчно облагане на доходите и 

имуществата чрез международни договори“. 

Специализирал е в университета в Хамбург, Гер-

мания (с Вайтзекерова стипендия и защитена ма-

гистърска степен по право в същия университет 

1991-1992; в Международен център за подготовка 

на кадри при ОИСР,  Виена, Австрия (1993); в уни-

верситета в Атина, Гърция (1995); във  Фрайбург, 

Германия (2000); в университета в Саарбрюкен, 

Германия (2001, 2004); в САЩ (2002). 

Ръководител на Катедрата по административноп-

равни науки (2010-2018) и Декан на Юридическия 

факултет (2011-2018). Работил е като експерт в 

Главно управление на данъчната администрация 

(1989-1990) и ръководител на отдел „Данъчни 

спогодби“ (1992-1994). Бил е член на Консултатив-

ния съвет по законодателството при ХХХІХ  и ХL 

Народно събрание. Член и председател на Прав-

ния съвет при президента на Република България 

и председател на Комисията за опрощаване на 

несъбираеми държавни вземания (2002-2011). 

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1994.

Осъществила е специализации в областта на между-
народното частно право в Италия (следдипломна спе-
циализация по „Международно търговско право“ като 
стипендиант на МОТ в Университета в Торино), Холан-
дия (специализирани курсове на Хагската академия по 
международно частно право), Германия (презгранична 
несъстоятелност).
Преподавател е по учебните дисциплини „Междуна-
родно частно право“ и „Международно частно въздуш-
но право“ на студентите от специалност „Право“ и спе-
циалност „Международни отношения“ в Юридическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в магистър-
ските програми към Юридическия факултет, като и по 
дисциплините „Право на международната търговия“ и 
„Международен и сравнителен търговски арбитраж“ на 
чуждестранни студенти по програмата „Еразъм“ в Юри-
дическия факултет, както и в партньорски университе-
ти по програмата. 
Член е на Института по международно частно право 
(София) и на Европейската асоциация по международ-
но частно право. Автор е на редица статии и студии в 
специализираната литература. 
Д-р Сърбинова е адвокат, член на Софийска адвокатска 
колегия, с практически опит в търговското и облига-
ционното право, включително във връзка с отноше-
ния с международен елемент в областта на банковото 
и финансовото право. Била е юрист в банковия сектор 
(„Уникредит Булбанк“ АД и „Ситибанк Европа плс, клон 
България“), както и адвокат във водещи кантори по 
търговско, банково и финансово право („Спасов и Бра-
танов“ и „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“).

Дафина Сърбинова е завършила специалност „Право“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по меж-
дународно бизнес право (LL. M in International Business 
Law) в Лондонския университет, Колеж Куийн Мери 
като стипендиант по програмата „Чийвнинг“.  Доктор 
по право. 
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Доц. д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ
Преподавател по дисциплини 
„Право и вътрешен пазар на 
ЕС“ и „Защита на личните 
данни и регулиране на 
информационното общество в 
ЕС“

Гл. ас. д-р ЦВЕТЕЛИНА 
ДИМИТРОВА
Преподавател по дисциплина  
„Международно-частноправна 
защита на интелектуалната 
собственост и инвестициите“

Доц. д-р Христо Христев е преподавател по пра-

во на ЕС в Юридическия факултет на Софийския 

универистет „Св. Климент Охридски“, доктор по 

публичноправни науки и право на ЕС от Универ-

ситета в Нанси, Франция. Специализирал в раз-

лични области на правото на ЕС във Франция, 

Белгия, Германия, Великобритания и Канада.

Автор на редица публикации в материята на прав-

ната уредба на европейската интеграция, сред 

които „Право на ЕС. Наказателноправни въпро-

си“, Сиела, 2012 г. и „Вътрешен пазар и основни 

свободи на движение в правото на Европейския 

съюз“, Сиела, 2018 г. 

Води лекционни курсове и семинарни занятия 

по въпроси на институционалното право на ЕС, 

защита на основните права в правния ред на ЕС 

и ЕКПЧ, вътрешен пазар на ЕС, Пространство на 

свобода, сигурност и правосъдие, система на съ-

дебен контрол в правото на ЕС. Обучител в Центъ-

ра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към 

Висшия адвокатски съвет на Република България.

Съветник по европейски въпроси на минис-

тър-председателя (2014 г.) и съветник по евро-

пейски въпроси на министъра на правосъдието 

(2014-2015 г.).

Адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Софийския университет, а през 2019 г. защитава 
докторска степен с тема на дисертационния труд 
„Способи за уреждане на инвестиционни споро-
ве“.
От 2015 г. Цветелина Димитрова е член на Софий-
ска адвокатска колегия и на Управителния съвет 
на Сдружение „Институт по Международно частно 
право“. От 2016 г. участва като арбитър на българ-
ски и международни студенти в предварителните 
кръгове на Състезанието по международен тър-
говски арбитраж – Willem C. Vis Moot International 
Arbitration Moot, провеждано в София, Белград и 
Виена. 
През учебната 2017/2018 г. в Юридическия факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски“ води упражне-
ния по дисциплина „Международно частно пра-
во“ на студенти специалност „Право“, 4-ти курс, 
редовно обучение. 
През учебната 2018/2019 г. в Юридическия фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“ работи със 
студенти от 4-ти и 5-ти курс на Юридическия фа-
култет за подготовка на първия български отбор, 
участвал в престижното и единствено към момен-
та световно състезание по международно част-
но право – PAX Moot Court Competition (https://
paxmoot.com/).
Отборът успешно премина квалификационната 
фаза на състезанието на базата на писмени мемо-
рандуми за ищец и за ответник и се класира сред 
финалистите за устните кръгове. 
От 2019 г. е главен асистент по Международно 
частно право в Юридическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 
Призната е от международния независим правен 
справочник Legal 500 за препоръчан адвокат през 
2018 г. в областта на медицинското право. През 
2019 г. е класирана като препоръчан адвокат за 
сектор Интелектуална собственост и препоръчан 
адвокат в областта на Корпоративно и търговско 
право.

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факул-
тет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
с отличие. От 2015 г. до 2018 г. е редовен докторант по 
Международно частно в Юридическия факултет на 
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УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 
Право на международната търговия 
Банкови и кредитни институции
Международно данъчно право
Право и вътрешен пазар на ЕС
Международен маркетинг
Правен режим на конкуренцията в ЕС
Международен търговски арбитраж
Международно частно право

ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНАТА 
ТЪРГОВИЯ
Търговията стои в основата на богатството на нации-
те. Това твърдението важи в още по-голяма степен за 
международната търговия. Международната търговия 
предполага уредба предимно посредством между-
народноправни източници, съставящи сложна прав-
на рамка със собствени правила за взаимодействие. 
Правото на международната търговия представлява 
набор от норми, принципи и търговски обичаи, които 
уреждат търговските отношения с международен ха-
рактер. Правото на международната търговия е част 
от международното частно право („МЧП“), доколкото 
урежда международните търговските отношения меж-
ду субектите на частното право, а не между държавите, 
които отношения са част от международното иконо-
мическо право, съставен елемент на международното 
публично право.
Сравнително-правно съществуват разлики между 
нормативната база за уреждане на търговските от-
ношения. Нуждата от адекватност и предвидимост на 
правната уредба на налага хармонизацията на прило-
жимите правила на глобално ниво. Използването на 
утвърдения в МЧП стълкновителен метод за уредба на 
отношенията не винаги е подходящ при регулирането 
на търговските отношения, доколкото международна-
та търговия има специфики, които налагат уеднаквена 
нормативна база. Значимостта на съответния източ-
ник на уредба се определя от степента на неговото 
възприемане в глобален план.

Учебната дисциплина „Право на международната 
търговия“ дава теоретични знания и практически 
умения за работа с основни видове търговски до-
говори с международен елемент и свързаните с 
тях отношения. Акцент е поставен върху взаимо-
действието между материалноправната уредба на 
търговските договори с международен елемент 
и класическите за международното частно право 
стълкновителни въпроси, свързани с определяне-
то на международно компетентния съд, приложи-
мото материално право и изпълнението на чуж-
дестранни съдебни решения. Последователно се 
анализира уредбата на: 

• международната продажба на стоки съглас-
но Конвенцията на ООН относно договорите 
за международна продажба на стоки – Виена, 
1980 г., 

• обичайни норми и типови договори. Правила-
та на Инкотермс; 

• търговското представителство;
• договорите в областта на международния 

транспорт – воден, сухоземен, въздушен и му-
лтимодален;

• формите на плащане в международната тър-
говия – включително посредством акредитив 
съобразно Уеднаквените обичаи и правила за 
документарния акредитив (UCP 600); 

• презграничната несъстоятелност; 
• спецификите при уреждането на международ-

ните търговски спорове – както пред държавен 
съд, така и посредством арбитраж.
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БАНКОВИ И КРЕДИТНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

Съвременната банкова система е изградена от два ос-
новни елемента, а именно централна банка и търгов-
ски банки (кредитни институции). Централната банка 
по правило е натоварена със задачата да упражнява 
банков надзор и да провежда паричната и кредитна-
та политика в съответната държава, докато нацио-
налните кредитни институции извършват банковите 
операции. Тази двустепенна система на банковите и 
кредитните институции може да бъде открита също и 
на наднационално ниво, като способства за безпре-
пятственото развитие на трансграничните отношения. 
Основното значение на международните кредитни ин-
ституции е да отпуснат парични средства на държави, 
които да използват предоставените им назаем ресур-
си за финансиране на национални и наднационални 
проекти с високо социално и икономическо значение. 
Нещо повече, свободното движение на капитали, из-
раз на което е тъкмо банковата дейност, е и една от 
четирите основни свободи в Европейския съюз. Тя на-
мира своето проявление спрямо всеки правен субект 
в ЕС, който извършва някоя от банковите операции, а 
именно открива банкови сметки, нарежда национални 
и международни парични банкови преводи, сключва 
договори за банков депозит или за банков кредит и др. 
Това обстоятелство обуславя практическата необходи-
мост от изучаването на настоящата учебна дисципли-
на. 
Курсът по „Банкови и кредитни институции“ е структу-
риран в две части, озаглавени съответно „Устройство 
на банковите и кредитните институции“ и „Банкови 
операции на кредитните институции в международни-
те бизнес отношения“. Първата част последователно 
разглежда многонационалните централни банки, как-
то и наднационалните кредитни институции от значе-
ние за Република България, по-специално Групата на 

Световната банка, Европейската банка за възста-
новяване и развитие и др. Присъединяването на 
Република България към Европейския съюз през 
2007 г. доведе, наред с другото, и до интегриране 
на българската банкова система в рамките на Един-
ния европейски пазар. Световната икономическа 
криза от 2007-2008 г. и последвалите ликвидни за-
труднения за редица кредитни институции от дър-
жави-членки на ЕС доведоха до преосмисляне на 
съществуващия фрагментарен подход при уредба-
та на банковата дейност в ЕС. Този нов процес има 
за свой резултат създаването на банков съюз в ЕС, 
а именно въвеждане на унифицирани правила във 
Вторичното общностно право относно банковия 
надзор над кредитните институции от страна на 
банковите институции, създаване на нови способи 
за преодоляване на финансовите затруднения на 
кредитните институции, както и хармонизирани 
правила относно защитата на вложителите в тър-
говските банки. 
Втората част на учебната дисциплина е предназ-
начена да представи основните видове банкови 
операции в международните бизнес отношения, 
тяхната правна уредба и формираната съдебна 
практика на националните съдилища и на Съда на 
Европейския съюз по определени институти. Раз-
глеждат се източниците на банковите операции, 
сред които се обръща внимание на кодифицирани-
те търговски обичаи, съставени от Международна-
та търговска камара в Париж. Учебната дисциплина 
завършва с общ поглед върху FinTech и влиянието 
на финансовите технологии върху банковата дей-
ност, в частност peer-to-peer lending, crowdfunding, 
приложенията за плащане (payment applications) и 
smart договорите. Обсъждат се перспективите и ри-
сковете при прилагането на FinTech, както и иници-
ативите на европейския законодател за създаване 
на правна уредба на тези явления. 

МЕЖДУНАРОДНО ДАНЪЧНО ПРАВО

Дисциплината „Международното данъчно право“ е на-
сочена да даде познания на обучаваните студенти за 
причините за възникване на международното двойно 
данъчно облагане, за характеристиките на спогодби-
те за избягване на международното двойно данъч-
но облагане, за националните мерки за избягване на 
международното двой данъчно облагане. Материята 
е свързана както с облагането на печалби и доходи на 
предприятия развиващи дейност в различни държави, 
така и с облагането на доходи на физически лице от из-
точници в страната и чужбина. Обсъждат се принципи-
те на данъчното облагане на местните и чуждестран-

ните лица, основните понятия на международното  
данъчно право; системата от норми и действието 
на спогодбите за избягването на международното 
двойно данъчно облагане, техния персонален об-
хват и тълкуването им; облагането на отделните 
видове доходи; методите за избягване на междуна-
родното двойно данъчно облагане; процедурата по 
уреждането на спорни въпроси; антидискримина-
ционната клауза и обмена на информация между 
държавите по данъчни въпроси. Придобити знания 
намират приложение в различни сфери на стопан-
ската активност в международен аспект.
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ПРАВО И ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕС 

Дисциплината „Право и вътрешен пазар на Европей-
ския съюз“ има за цел да запознае обучаващите се в 
магистърската програма с основите на правото на Ев-
ропейския съюз и правния режим на вътрешния пазар 
на европейската интеграционна система. 
В рамките на обучението студентите в магистърската 
програма ще имат възможността да формират позна-
ния относно:

• особеностите на правната система на европейска-
та интеграция, които я разграничават от класиче-
ското международно право;

• разпределянето на компетентността да се регули-
рат различни области на обществени отношения 
между ЕС и държавите членки; 

• източниците на правото на ЕС и реда на тяхното 
прилагане;

• институциите на европейската интеграция и реда 
на приемане на актовете на Европейския съюз;

• установената система на съдебен контрол в пра-
вото на ЕС, осъществяван от Съда на ЕС и нацио-

налните съдилища;
• общите правила, на които се подчинява иконо-

мическия обмен и гражданския оборот в рам-
ките на вътрешния пазар на Съюза;

• основните права, гарантирани на частноправ-
ните субекти в рамките на правния ред ЕС и 
реда за тяхната защита. 

Обучението в рамките на дисциплината е практи-
чески насочено и стъпва на практиката на Съда 
на Европейския съюз, както и на използването на 
широк кръг пример чрез конкретни казуси по всяка 
тема, включена в учебната програма. За подготов-
ката на обучаваните студенти по всяка разглежда-
на тема ще бъдат предоставяни богат кръг от из-
точници на български, английски и френски език. 
Успешното обучение по дисциплината осигурява 
достатъчно познания в материята на правото на 
ЕС, необходими за ориентация и преценка в кои 
области съществува европейска уредба, как се съ-
отнася европейската и националната уредба в об-
ластите, обхванати от правото на ЕС и на какви ос-
новни правила почива прилагането на правото на 
ЕС в държавите членки. 

МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

политики на транснационалните,  мултинацио-
нални и глобални компании и техните мрежи. По-
знаването на законодателната и нормативна рам-
ка, регулираща бизнеса на чуждестранни субекти, 
стратегиите и форми на навлизане на нови пазари, 
продукти и диверсификация на производството са 
сред основните въпроси, обект на международния 
маркетинг. 
Дисциплината “Международен маркетинг“ разши-
рява и обогатява  знанията на студентите относ-
но същностната характеристика на маркетинга в 
специфичните условия на  международния  пазар,  
методите,  формите  и  инструментариума  за  про-
никване  и ефективно  установяване  на  задгранич-
ните  пазари.  Придобиват  се  знания  маркетингова 
политика на фирмите, специфика на маркетингови 
проучвания и информационно осигуряване в меж-
дународния маркетинг. Внимание се отделя на раз-
личните стратегии за навлизане на международния 
пазар, планове и политики и тяхното адаптиране 
по страни. Изучават се проявленията на глобал-
ния маркетинг, организирането на фирмата при 
международния маркетинг, както и основните ви-
дове структури и организация на маркетинговата 
дейност. Сред изучаваните теми са маркетинговия 
микс в международния маркетинг и потребител-
ското поведение, с отчитане на регионални аспе-
кти на потребителското поведение, междукултурни 
различия и модели на поведение при различните 
видове пазари- организирани и неорганизирани. 
Крайната цел е подготовката на студентите за ра-
бота в динамичните и рискови условия на междуна-
родната бизнес среда.

Международният маркетинг е специфична бизнес 
философия или фирмена стратегия, която се фоку-
сира върху задоволяване на нуждите и желанията 
на клиентите в международните пазари. Целта на 
международния маркетинг е пълноценно използ-
ване на конкурентните предимства, оптимизация 
на ресурсите и разкрива нови възможности за раз-
витие и печалба на международните пазари. По-
знаването на такива детерминанти като социални 
и междукултурни различия и тяхното влияние вър-
ху потребителското поведение са от решаващо зна-
чение за успеха на международните пазари. Вни-
мание се отделя на новите бизнес модели и мрежи, 
отговорни за съвременното икономическо разви-
тие, формиращи облика на външнотърговските 



28

ПРАВЕН РЕЖИМ НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА В ЕС

• Регулиране на злоупотребите с господстващо 
положение; 

• Контрола върху концентрациите; 
• Съотношението между защита на конкуренци-

ята и регулиране на интелектуалната собстве-
ност в ЕС; 

• Регулирането на държавните помощи; 
• Процесуалния ред на прилагане на европей-

ската уредба за защита на конкуренцията. 
Обучението по дисциплината се осъществява при 
широко използване на практически примери, еле-
менти от практиката на Съда на ЕС и работа с кон-
кретни казуси. На обучаваните лица се предоставят 
и препоръчват богат набор източници в материята 
на български, английски и френски език. 

Дисциплината  „Правен режим на конкуренцията в 
ЕС”е насочена към основните аспекти на европей-
ската система за правна защита на конкуренцията 
и взаимодействието на тази интеграционна систе-
ма с националните системи, защитаващи стопан-
ските субекти срещу нелоялни търговски практи-
ки. Политиката за защита на конкуренцията заема 
централно място в правната уредба на европейска-
та интеграция. Тя оказва силно въздействие върху 
структурата на икономиките в държавите членки. 
Заедно с търговската политика, политиката на въ-
трешния пазар и общата селскостопанска поли-
тика конкуренцията е една от най-интегрираните 
от всички политики на ЕС и една от малкото върху 
които ЕК разполага с възможността да упражнява 
реална изпълнителна власт. Намесата на останали-
те институции и на държавите-членки остава огра-
ничена.
В рамките на обучението по тази дисциплина сту-
дентите, обучаващи се в магистърската програма 
ще могат да формират познания относно: 

• Правната уредба за защита на конкуренцията в 
ЕС;

• Взаимодействие между Правото на ЕС и нацио-
налната правна уредба в материята на защита 
на конкуренцията;

• Регулиране на забранените споразумения;

МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ 
АРБИТРАЖ

Дисциплината “Международен Търговски Арбитраж” 
представя на вниманието на студентите водещия ме-
ханизъм за решаване на международни търговски 
спорове – арбитража. Курсът има както традиционно 
теоретично, така и силно изразено практическо изме-
рение, предполагащо интерактивни и насочени диску-
сии и решаване на реални международни арбитражни 
казуси. 

Курсът разглежда приоритетно следните въпроси: 
• същност, характеристики и източници на меж-

дународния търговски арбитраж; 
• арбитражното споразумение – същност, ва-

лидност и приложимо право; 
• арбитражния съд – образуване, компетент-

ност, отвод; 
• особености на международното арбитражно 

производство; 
• арбитражното решение – последици, отмяна, 

признаване и изпълнение, паралелно с но-
востите и тенденциите в дисциплината на на-
ционално, регионално и международно ниво. 
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МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

Дисциплината „Международно частно право“ има за 
предмет частноправните отношения, които възник-
ват и се развиват при връзка с повече от една държава 
(държави-членки на ЕС и други държави). Отношения с 
подобен характер лежат в основата на международна-
та търговия и изискват специфични познания относно:

• определяне на приложимото към тях право, 
• определяне на международната компетентност за 

разрешаване на възникнали спорове от съд, арби-
траж или медиатор;

• признаването и изпълнението на съдебни реше-
ния, постановени в една държава, на територията 
на друга държава. 

• връчване на документи, събиране на доказател-
ства в чужбина, вкл. установяване съдържанието 
на чуждото право и пр.

В рамките на учебната дисциплина се представят из-
точници с национален и международен произход, 

включително източниците на правото на ЕС, кои-
то уреждат така представените проблемни ядра. 
Основен акцент се поставя върху връзката и вза-
имодействието между различните инструменти, 
както и върху съдебната практика на Съда на ЕС и 
на националните съдилища. Специално внимание 
се отделя на практиката на Съда на ЕС по повод на 
търговски спорове.
Представят се също множество практически при-
мери и се обсъждат основните предизвикателства, 
които произтичат от глобализацията, дигитализа-
цията и свободното движение на хора, стоки, услу-
ги и капитали. Целта на дисциплината е магистран-
тите да са в състояние да разпознават частни 
отношения с международен елемент в търговската 
сфера, да бъдат бдителни относно специфичните 
проблеми, които те съдържат, и да са в състояние 
да предложат разрешения, които за защитя конкре-
тен загаснат интерес.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 
Международни транспортни отношения

Правен режим на международните икономически организации

Международно-частноправна защита на интелектуалната 
собственост

СТО и решаване на търговски спорове

Правен режим на защита на личните данни и 
регулиране на информационното общество в ЕС
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА 
МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международните организации са постоянни обедине-
ния с правителствен или неправителствен характер, 
създадени въз основа на международни договори, чи-
ято цел е решаване на важни в международно отноше-
ние и уговорени в договорите им за създаване въпро-
си. Международните икономически организации са 
вид международни организации, които се обособяват 
като такива с оглед на специфичните функции, за из-
пълнението на които са учредени. 
Дисциплината разкрива особеностите на отделните 
видове организации, правната им същност, необходи-
мостта от създаването им, кратък исторически преглед 
от възникването им до настоящия момент, критерии-
те за тяхното поделяне. Отделено е внимание на нор-
мотворческите, консултантските, посредническите, 
оперативните и информационните функции на тези 

организации, както и на изискванията за възниква-
не на членствено правоотношение. Изследвани са 
и въпросите, касаещи контрола над актовете изда-
вани от тези организации, както и процедурата по 
съдебно и арбитражно разрешаване на възникна-
ли спорове. Разгледани са  поотделно глобалните 
международни икономически организации, реги-
оналните организации, както и организациите със 
специфични критерии за членство, в т.ч. и между-
народните финансови организации. 
В рамките на учебните занятия студентите освен да 
получат познания относно правната уредба на меж-
дународните организации, ще имат възможност за 
информационно търсене и колективно обсъждане 
на доклади и реферати, участие в тематични диску-
сии в часовете, решаване на казуси и тестова про-
верка на наученото. По този начин крайната оценка 
при завършване на курса ще има комплексен харак-
тер и ще отразява работата на студента през целия 
период на обучение. Рефератите и/или курсовите 
работи ще се проверяват от водещия дисциплината 
преподавател.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ 
ОТНОШЕНИЯ

Дисциплината  „Международни транспортни отноше-

ния“ предоставя на студентите теоретични и практи-

чески знания в областта на международния транспорт 

и отношенията, които се пораждат при осъществяване 

на международните превози на пътници, багаж и това-

ри. 

Международните транспортни отношения са свърз-

ващо звено между производителите/търговците и по-

требителите на техните стоки/услуги. Целта на дисци-

плината е както да се въведат студентите в теорията и 

практиката на международните транспортни отноше-

ния, така и да се придобият знания за правната уредба 

на тези отношения, а и умения за нейното практическо 

използване.

В рамките на лекционния курс се изяснява понятието 

международни транспортни отношения и видовете 

международни превози. Разглеждат се източниците и 

методите за правна уредба на тези отношения. Раз-

глеждат се източниците на Международното част-

но транспортно право на ЕС, тяхното съотношение 

с други актове и начина на прилагането им.

Последователно се изясняват отделните между-

народни транспортни отношения, възникващи 

при международните превози на пътници, багаж 

и товари във водния (морски и речен), сухоземния 

(железопътен и автомобилен) и въздушния транс-

порт. Разглеждат се договорите за международни 

превози – водни, сухоземни и въздушни. Обясняват 

се реквизитите на превозната документация при 

отделните видове международни превози и съдър-

жанието на тези договори (права и задължения на 

страните).

Специално внимание се отделя на въпроса за отго-

ворността на превозвача при отделните видове до-

говори за международен превоз на пътници, багаж 

и товари – основания, предели на дължимото обез-

щетение за вреди, случаите на освобождаване от 

отговорност. Разглеждат се и комбинираните пре-

вози, превозите от последователни превозвачи и 

превозите, извършвани от фактически превозвач.
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СТО И РЕШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ 
СПОРОВЕ

• правната уредба в областта на регулирането 
на международните търговски отношения и 
видовете източници; 

• решаване на спорове, породени от въвеждане-
то от страна на държава на дискриминационна 
или друга ограничаваща търговията мярка, съ-
ответно приложението на Общото споразуме-
ние за търговията и митата (GATT), на Общото 
споразумение за търговията с услуги (GATS) 
или на Споразумението относно свързаните с 
търговията аспекти на правата на интелекту-
ална собственост (TRIPS);

• образуване, администриране, разглеждане и 
произнасяне по искане за установяване на на-
рушения на изброените международни дого-
вори; 

• правомощията на съставите за разглеждане на 
споровете и на апелативния орган, правила за 
провеждане на производството и конфиден-
циалността им;

• последици от установяване на нарушение; 
• контрол по спазване от държавата нарушител 

на издадени препоръки и решения; плащане 
на обезщетения и отмяна на предоставен ре-
жим.

В резултат на обучението по дисциплината студен-
тите придобиват знания за начина на разрешаване 
на споровете, възникващи в регулирането на меж-
дународните икономически отношения чрез пре-
говори, помирение и медиация или образуване на 
производство за нарушение като крайна мярка.

Дисциплината   „Световна търговска организация 
и решаване на търговски спорове“ е насочена към 
създаване на обща теоретична подготовка на сту-
дентите в областта на актуалната уредба на разре-
шаването на търговски спорове между държави в 
рамките на сътрудничеството, изградено в Светов-
ната търговска организация (СТО). Лекционният 
курс има практически аспекти за ориентацията на 
студентите относно упражняването на правото на 
държавите да сезират СТО с искане за нарушение 
от страна на договаряща държава.
В лекционния курс са обхванати въпросите, свър-
зани с:

МЕЖДУНАРОДНО-ЧАСТНОПРАВНА 
ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ

Дисциплината дава на студентите специализирани те-
оретични и практически знания и умения в областта на 
закрилата на обекти на интелектуалната собственост 
съгласно българското международно частно право, 
както и запознава студентите със същността, особено-
стите и формите на чуждестранните инвестиции и спо-
собите за уреждане на инвестиционни спорове. 
В рамките на курса се разглежда подробно понятието 
за интелектуална собственост и нейните обекти. Изя-
сняват се източниците за правна уредба на закрила-
та – международноправни и вътрешноправни, като се 
посочват и актовете на правото на Европейския съюз 
в тази материя. Анализират се типичните за между-
народното частно право принципи, методи на правна 
уредба и норми, посветени на закрила на обектите на 
интелектуална собственост. Обясняват се основания-
та за международната компетентност на българските 
съдилища по дела за  авторско право и сродни права, 
както и основанията за изключителна международна 
компетентност по дела за права върху обекти на ин-
дустриалната  собственост.  
В материята на чуждестранните инвестиции, дисци-
плината запознава студентите с източниците на инвес-
тициите (международноправни и вътрешноправни), 
както и с методите за тяхната правна уредба, като се 
изследват и т.нар. недоговорни международни актове 
и значението им в тази сфера. Изяснява се понятие-
то чуждестранен инвеститор като се акцентира върху 
различните критерии за определяне националността 
на физическите лица – инвеститори и юридическите 
лица – инвеститори.

Дисциплината обхваща анализ на гаранциите за 
закрила като национален режим, режим на най-об-
лагодетелствана нация, минимално третиране на 
чуждестранните инвестиции, недискриминацион-
но третиране, примат на международната уредба 
над вътрешноправната, имунитет на чуждестран-
ните инвестиции, защитата срещу принудително 
отчуждаване, правото на репатриране на доходи от 
инвестиции, суброгацията и другите гаранции.
Разглеждат се особеностите на процедурата за 
уреждане на инвестиционни спорове между дър-
жави и граждани на други държави и по-конкретно:  

• решаването на спорове между инвеститор и 
държава от национален съд;

• решаването на спорове между инвеститор и 
държава с алтернативни способи: помирение, 
медиация и арбитраж и в частност: решава-
нето на спорове по реда на международен 
арбитраж ад хок и по реда на Конвенцията за 
уреждане на инвестиционни спорове между 
държави и граждани на други държави.

Анализират се актуални проблеми на инвестицион-
ния процес, свързани с подхода на ЕС към между-
народните инвестиции след Договора от Лисабон 
и след решението по делото Achmea. Специално 
внимание се отделя на решаването на спорове в 
рамките на институционализирана система за ре-
шаване на инвестиционни спорове и създаването 
на многостранен съд за уреждане на инвестицион-
ни спорове. Разглежда се процедурата за решаване 
на инвестиционни спорове, заложена във Всеоб-
хватното икономическо и търговско споразумение, 
сключено между Канада, от една страна, и ЕС и не-
говите държави членки, от друга, по реда на Дого-
вора за енергийна харта и възможността за закри-
ла правата на инвеститорите по реда на ЕКПЧ. 
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ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГУЛИРАНЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО В ЕС

Предлаганият курс е приоритетно насочен към 
следните основни въпроси:

• възникване и развитие на специфична евро-
пейска уредба за защита на личните данни;

• съотношение на уредбата за защита на лични-
те данни с други мерки на уредба на информа-
ционното общество в правото на ЕС;

• уредба на защита на личните данни като ос-
новно право в Хартата на основните права и 
практиката на прилагане на уредбата на Съда 
на Европейския съюз

• уредба на производното право в материята на 
защита на личните данни;

• уредба на предоставянето на услуги чрез нови 
информационни и комуникационни техноло-
гии и развитие на дигитален вътрешен пазар

• проблеми на използването на нови информа-
ционни и комуникационни технологии и защи-
тата на основните права. 

Ръководител на програмата: доц. д-р Боряна Мусева, е-mail: bmuseva@uni-sofia.bg.
Административен секретар: Стефания Шолева, тел. 02 93 08 359; е-mail: ssholeva@uni-sofia.bg. 

Дисциплината „Правен режим на защита на лични-
те данни и регулиране на информационното обще-
ство“ обхваща въпроси, свързани с формирането 
и развитието на специфична европейска уредба в 
областта на информационното общество и защи-
та на личните данни. В рамките на курса са раз-
гледани правните, политическите и практически 
аспекти на навлизането на европейската интегра-
ция в разглежданата проблематика. Представят 
се основните актове, приети от ЕС в материята на 
информационното общество и защита на личните 
данни. Особен акцент е поставен върху развитата 
практика на Съда на ЕС по различни проблеми на 
разглежданата проблематика. 

КОНТАКТИ


