Предложения
за тематични области, по които да бъдат канени преподаватели

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС







Наказателен процес - досъдебно производство
Наказателен процес - съдебна фаза
o Въззивно и касационно производство
Международно сътрудничество по наказателни дела
Наказателно материално право – обща част
Наказателно материално право – специална част
o Престъпления против личността
o Престъпления против собствеността
o Престъпления против стопанството
o Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи
o Престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС



Граждански процес
o Заповедно производство
o Въззивно производство
o Исково производство по закона за отнемане в полза на държавата на
имущество придобито от престъпна дейност
o Изпълнително производство. Обжалване действията на съдебния
изпълнител.
o Съдебна делба



Гражданско право
o

Търговско право
(Търговски сделка - видове, сключване, изпълнение и неизпълнение;
Търговска продажба; Договор за лизинг; Банкови сделки. Защита на
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o
o
o
o

потребителя и комисионен договор; Застраховки; Менителница и запис на
заповед; Дружествено право; Несъстоятелност)
Семейно право
Облигационно право
Вещно право
Трудово право

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС



Административен процес
o
Административнопроцесуален кодекс (АПК).
o
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).Кодекс за социално
осигуряване (КСО).
o
Искови производства. Закон за отговорността на държавата и общините за
вреди.
o
Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН).



Административно право
o
Устройство на територията и незаконни строежи (Закон за устройство на
територията, Закон за кадастъра и имотния регистър).
o
Държавна служба (Закон за държавния служител, Закон за министерство на
вътрешните работи, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България).
o
Данъчно право (Закон за данъка върху добавената стойност, Закон за
корпоративното подоходно облагане, Закон за митниците, Закон за акцизите
и данъчните складове, Закон за местните данъци и такси).
o
Пенсионно право и социално подпомагане .
o
Държавна и общинска собственост. Актове на местно самоуправление.
o
Закон за достъп до обществена информация.Закон за защита от
дискриминация. Закон за защита на личните данни.

2

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И ЕКПЧ




Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
Право на Европейския съюз
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ТЕМИ












Професионална етика
Съдебна психология и психиатрия. Съдебно-психиатрични експертизи
Съдебна медицина
Други видове съдебни експертизи
Счетоводство и съдебно-счетоводни експертизи
Класифицирана информация
Медиация
Конституционни основи на съдебната власт
Статут на магистрата и дисциплинарна отговорност
Криминология

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ, УСТРОЙСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ




Съдебна администрация
Устройство и управление на съдебната система
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