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Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е
съвместна програма на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” и Университета на Лотарингия, Франция
(Université de Lorraine).
Създадена през 2007г., Международната магистърска
програма „Право на ЕС“ е най-старата специализирана
магистърска програма в Юридическия факултет на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За своите
13 години тя се утвърди като водещо средище за обучение
на специалисти в областта на европейската интеграция.
От началото на провеждането си досега програмата е
обучила над 750 специалисти, сред които съдии и прокурори
от всички структури на съдебната система (сред които съдии
от ВАС и ВКС и прокурори от ВКП и ВАП), служители в
централната и местната администрация,
адвокати,
нотариуси, юрисконсулти

Скъпи колеги,
Преди само седем десетилетия Европа е опустошена вследствие на
конфликт, отнел живота на милиони души. Днес повече от 400
милиона граждани от всички поколения са свидетели на
безпрецедентен процес, довел до постепенното създаване на
Европейски съюз ― носител на общи за неговите държави членки
основополагащи ценности, който посредством институциите си е
гарант на мира, свободата, демокрацията, правовата държава и
спазването на правата на човека.
Създадена през 2007г., Международната магистърска програма
„Право на ЕС“ е най-старата специализирана магистърска
програма в Юридическия факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. За своите 12 години тя се утвърди като
водещо средище за обучение на специалисти в областта на
европейската интеграция. Интердисциплинарният метод на
обучение, върху който е изградена програмата, позволява да бъдат
надхвърлени традиционните граници на правното образование в
България и тя да бъде отворена не само за кандидати, завършили
висше юридическо образование, но също така и за тези от вас,
които имат бакалавърска или магистърска степен в областта на
социалните или стопански науки.
Признато както от професионалните, така и от академичните
среди, обучението в магистърската програма „Право на ЕС“ има за
цел да развие у обучаемите магистранти критичния анализ и
практическите
умения,
необходими
за
прилагането
на
интеграционния правопорядък в Република България.
Нашият преподавателски екип е съставен от професори и доценти
от Софийския университет, преподаватели от едни от най-старите
и утвърдени университети в Европа и от водещи специалисти в
съответните области на правото на ЕС.
През изминалото десетилетие Международната магистърска
програма се утвърди и като едно от най-активните
изследователски средища в областта на Правото на ЕС. В рамките
на програмата бяха проведени редица международни и
национални научно-изследователски прояви и бяха публикувани
редица колективни и монографични трудове в областта на
европейската интеграция.
Наша мисия е тези достижения да бъдат съхранени и развити!
С уважение,
Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ
Ръководител на Международната магистърска програма „Право на
ЕС“.

ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ПРОГРАМАТА
Международната
магистърска
програма
„Право на ЕС“ е съвместна програма на Софийския
университет
„Св.
Климент
Охридски”
и
Университета на Лотарингия, Франция (Université
de Lorraine).
1.Изисквания към кандидатите
Програмата е предназначена за магистранти,
завършили с успех не по-малко от 3.50
бакалавърска
или
магистърска
степен
в
професионални направления, включени в Област на
висшето образование 3. Социални, стопански и
правни науки и/или имащи пряко отношение към
европейската интеграция.
2. Прием
Приемът бива два вида – държавна поръчка и
платено обучение. Кандидатстващите за държавна
субсидия за магистърска програма Право на ЕС,
полагат пред комисия на Юридическия факултет,
съставена от хабилитирани преподаватели в ЮФ,
писмен конкурсен изпит по въпросник. Класирането
се извършва по бал, формиран от оценката на
писмения конкурсен изпит и средния успех от
предходна
диплома
за
бакалавърска
или
магистърска степен. За всяка учебна година се
определят места (обикновено поне 5) за държавна
поръчка. Кандидатите, които не са се класирали за
държавна поръчка, могат да се запишат за платено
обучение.
За държавна поръчка могат да кандидатстват
само лица, които нямат вече придобита друга
магистърска степен.
Кандидатите за обучение в магистърската
програма Право на ЕС за платено обучение, се
записват само въз основа на изискуемите документи
без ограничение в броя на местата.

3. Учебен план
Учебният план включва 8 задължителни (които
осигуряват 37 кредита) и 10 изборни дисциплини (от които
трябва да се събрани поне 8 кредита) и държавен изпит
(осигуряващ 15 кредита). Отделно се предлага и
факултативна дисциплина (изучаване Методология на
Европейската интеграция на Френски език).
Всички занятия на чуждестранните лектори се
провеждат с експертен превод на български език. Владеенето
на чужд език не е изискване, а предимство в учения процес.
Магистърската програма е с продължителност 1 учебна
година, 2 семестъра, 750 учебни часа и 60 кредита по
системата EСTS съгласно Учебния план. Всички
магистранти с успех над 4.00 от сбора на кредитите полагат
държавен изпит за придобиване на образователноквалификационна степен „Магистър по международни
отношения – Право на ЕС”.
Преподаването в програмата е обезпечено от редица
договори за между-университетско сътрудничество по
Програма „Еразмус” на ЕС.
4. Диплома от Университета на Лотарингия
Програмата е създадена като МЕЖДУНАРОДНА.
Съгласно Договора между СУ и Университета на Лотарингия
(от 2011 г.) всички студенти в българската магистърска
програма се записват в програмата за следдипломна
квалификация (Diplôme d’université) на Университета на
Лотарингия и при успешно завършване на българската
програма получават автоматично диплом за следдипломна
квалификация на Университета на Лотарингия.
Съгласно Договора между СУ и Университета на
Лотарингия (от 2012 г.) магистрантите, които владеят
френски език, се записват като студенти и в Университета на
Лотарингия, Франция и полагат изпити и защитават
магистърска теза на френски език, въз основа на което
получават диплом за магистърска степен от Университета на
Лотарингия, Франция („ниво М2”) и след полагане на
държавен изпит по българската програма – и диплом за
магистърска степен от Софийския университет.

5. Дипломиране и професионална квалификация
Магистърската програма не дава юридическа
правоспособност. Завършилите магистърската програма
могат да получат широка професионална реализация като
„магистър по международни отношения – Право на ЕС” в
България и в чужбина – както в държавни и международни
органи и организации, така и в частния сектор или в
неправителствени структури.
Успешно завършилите магистранти получават диплом
за магистърска степен по „Международни отношения – Право
на ЕС”.
Успешно положилите френски изпити магистранти
получават две магистърски дипломи – българска и френска
– което представлява изключително конкурентно предимство
при професионалната реализация.
6. Такса
Годишната такса за обучение е 3196 лв.
7. Допълнителна информация
www.eubg.eu.
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Петър Петров, адвокат
“Магистърската програма е чудесен
пример
за
това,
как
европейското
образование, като качество, стандарт, знания
и практическа насоченост, може да се
осъществи и в България. Водена от
амбициозен колектив от доказани в сферата
си
професионалисти,
тя
е
чудесна
възможност както за навлизащите тепърва в
правния свят на ЕС, така и за позадълбочено изучаване и надграждане на
знания от вече практикуващи юристи.
Обучението е на високо ниво в динамична и
сложна
материя,
но
бива
поднесено
разбираемо и достъпно, през призмата на
индивидуалния опит на преподавателите.
Учебният план е гъвкав и осъвременен,
ръководството е склонно да се адаптира към
студентите от гледна точка на занятия,
информация и дати, предоставя се свобода на
избор и решенията се вземат демократично.
Полагането на изпити е прозрачно, с единна
скала за оценяване и всеки може да получи
обратна връзка за изпитната си работа, както
и да получи отговор на въпроси в хода на
обучението.
Подредбата
на
учебните
дисциплини е градивна, представлява
плавно въведение, водещо след себе си до
задълбаване
в
материята,
като
същевременно без излишни детайли и
подробности
се
разглеждат
множество
правни,
икономически
и
исторически
аспекти. В своята цялост, магистърската
програма
представлява
невероятна
възможност за навлизане в правото на ЕС,
осигурена на територията на страната,
преподадена от доайени в сферата, за
България и за цяла Европа, още повече на
български език и срещу символична спрямо
европейските стандарти за образование
академична такса.”
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Лидия Манова, адвокат

“Благодаря на екипа на магистърска
програма „ПЕС – МО“ към СУ „Климент
Охридски“ за възможността да бъда част от
това обучение!
Благодаря и лично на ръководителя на
програмата, че извървя целия този път с нас
и ни помогна да се справим, нахъсвайки ни да
продължим!
Радвам се, че не се отказах в
началото. Курсът не е никак лек и изисква
отговорно
лично
отношение.
Тази
магистратура не може да бъде обучение за
свободното време, напротив – една година без
почивка, ежеседмични лекции, изпити и
много разбиране от страна на близките ни
за цялата наша ангажираност.
Но
си
струва,
според
мен.
Сериозността на материята го изисква.
Нивото на преподаване – също.
Удоволствие беше и срещата ми с
френските лектори, които споделиха с нас
своята практика и личен професионален
досег до правото на ЕС и работата на
европейските институции. Изобилната
съдебна практика, която бе предмет на
анализ, за мен бе донякъде и приключение,
един по – различен прочит, непознат за
нашата правна система. Хареса ми.
Получих задълбочени знания и
намерих нови приятели. За себе си открих
по-широки хоризонти не само като юрист,
но и като гражданин и човек. Удовлетворена
съм от избора си да завърша тази
магистърска програма и съм уверена, че ще
намеря приложение на наученото в
практиката си като адвокат.
Пожелавам успех на всеки, който има
потребността от нови знания и от
разширяване на хоризонта пред себе си!.”
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Евелина Петкова, адвокат
“Програмата не само отговори на
очакванията ми, но и ги и надмина.
Отношението на преподавателите към
нас е като към колеги, а не като към
студенти. Графикът на занятията е
съобразен
с
професионалните
ни
ангажиментите и са в извън работно
време. Лекциите се записват и се
предоставя достъп до аудио файловете.
Като майка на двегодишно момиченце и
действащ
адвокат
разполагам
с
ограничено свободно време и съм се
възползвала от възможността да ги
прослушвам, докато пътувам, чакам за
заседание
или
детето
спи.
Изключително
полезни
са.
При
възникване на каквито и да било въпроси,
преподавателите
са
били
на
разположение. Нещо повече - знам, че ще
са насреща и в бъдеще. Екипът на
програмата не се отказа от нас дори при
обявеното
извънредно
положение.
Лекциите продължиха - при това без
компромис относно качеството им.”
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Петя Стефанова, PR специалист
“13-тата
година
на
Международната магистърска програма
„Право
на
ЕС“
на
Софийския
университет определено ще се запомни.
Нескромно
казано,
оставяме
исторически отпечатък!
Не само защото получихме „корона
от знания“, както се шегуваха наши
преподаватели.
Буквално за часове през месец
март се наложи опитният академичен
състав да смени аудитория 292 със
светещ екран и да влезе на скорост в
дигиталните дебри.
Един

истински
форсмажорен
тест
за
изключителния
професионализъм на тези ярки имена в
правните науки.
Поздравявам ги за всеотдайната
работа в кризисните обстоятелства!
Усвоихме ценни и задълбочени
знания по основните правни аспекти на
европейската интеграция. Разбрахме
защо е толкова важно правото на ЕС да
стане достъпно в юридическите среди и
как да бъде ефективно прилагано.
Напреднахме дигитално, взаимно се
окуражавахме и не на последно място имахме
забавни
моменти
в
извънредното положение. Програмата
наистина е уникална, не само за
българските граници, и ще бъде много
полезна за бъдещата ни успешна
реализация и кариера.”
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Теодора Петрова, юрист, кредитен консултант
“ От 2007г. България е член на ЕС,
респективно ние, като български и
европейски граждани, се сблъскваме с
правилата на поведение, създадени от
европейския законодател, ежедневно.
Считам, че познаването на правото
на ЕС е задължително за всеки юрист,
който
би
желал
да
упражнява
професията
си
компетентно;
препоръчително за специалистите от
различни области, защото за почти
всички
материи
има
създадени
изисквания общоностно ниво; и проява на
висока обща култура – всеки български,
т.е европейски гражданин би следвало да
има
представа
какви
права
и
задължения има като такъв, как да се
възползва от тях и как да ги защити при
необходимост.
Най-подходящото място в България,
на което може да се получат такива
знания е Магистърската програма
„Право на ЕС” към СУ „Св.Климент
Охридски”, защото преподавателският
колектив е от висококвалифицирани и
активно прилагащи правото на ЕС
специалисти, които с желание и
старание предават знанията си на
студентите и защото програмата на
обучение
обхваща
възможно
найшироката гама материи, регулирани от
правото на ЕС.
За мен е удоволствие да бъда част от
тази програма – да, материята е много,
сроковете са кратни, но придобитите
от мен знания и създадените контакти
по време на следването ми - считам за
безценни!”
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ
ЕКИП

Проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ

.

Проф. д.ю.н Атанас СЕМОВ е магистър по „Право” от Юридическия
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (1995) и магистър по „Право на
ЕС“ в Европейския университетски център в Нанси, Франция (1998),
където прави докторантура (1999-2002).
От февруари 1999 г. е асистент по Право на ЕС в Юридическия
факултет на СУ; от 2010 г. е доцент, а от 2017 г. – професор по Право
на ЕС.
Доктор по Право на ЕС от 2007 г., Доктор на юридическите науки от
2012 г.
През 2012 г. получава от Европейската комисия титлата „Катедра
„Жан Моне” за трудовете си относно съдебната система на ЕС.Бил е
гост-професор в университетите на Бордо и Нанси (Франция) и Загреб
(Хърватска), ежегодно изнася лекции в Европейския университетски
център в Нанси, Франция.
Автор на 13 монографии, 9 студии и над 70 научни статии, съставител
на 22 научни сборника, организатор на 16 международни
конференции в България, Франция и Япония. Създател и редактор
на Библиотека „Студии по Европейско право”, включваща 32
издания.
Заместник-председател на Българската асоциация по международно
право (1994-2018). Създател и директор на Института по Европейско
право и на Европейския летен университет в България (2004-2018).
В периода 2011 – 2017 г. е Вицепрезидент на Световния съвет на
ядрените работници и експерти (Париж) и Главен редактор на
Международния журнал по ядрено право.
Създател и ръководител Международната магистърска програма
„Право на ЕС” в ЮФ на СУ (съвместно с Университета на Нанси и
Университета на Страсбург, 2006-2018). Съ-учредител на
Българската асоциация по европейско право (2009).
Експерт в Комисията за изменение на Конституцията при 39-ото
Народно събрание (2003). Заместник-председател на 41-ото Народно
събрание и председател на Групата за приятелство с Франция (20092010). Член на Правния съвет при Президента на Република
България (2017-2018).
Съдия в Конституционния съд на Република България (от 2018)
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Проф. д.-р. Благой ВИДИН

.

Проф. Благой ВИДИН е магистър по Международно право от
Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“ Москва, Русия
(1981). Доктор по право (1986). Щатен преподавател по
„Международно публично право“ в Юридическия факултет на
Софийския университет от 1987г. Специализации в Католически
университет Thomas Moore College, Льовен ле Неув, Белгия (1996),
Колеж на Европа, Брюж, Белгия (1997), Т.М.С.Асер Институт, Асер
Колеж Европа, Хага, Холандия (1999). Изпълнителен секретар на
Комитета по правата на човерка (1990). Директор на
Междууниверситетски център по правата на човека (1997). Член на
Комисията за предоставяне на убежище (от 2002г.). Член на
Комисията за защита от дискриминация. Декан на ЮФ при ВТУ
(1995-2000).Съ-ръководител на Международната магистърска
програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ (2006-2019). В магистърската
програма чете лекции по Защита правата на човека.
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Доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА

.

Доц. Юлия ЗАХАРИЕВА е български експерт по право на ЕС и по
правни и политически проблеми на европейската интеграция. Тя е
един от основателите на Катедра "Европеистика" във Философския
факултет на СУ. Преподава право на ЕС в специалностите "Право"
в Юридическия факултет на СУ, като тя е и първия хабилитиран
преподавател по дисциплината. Също така доц. Захариева чете
лекции в областта на европейската интеграция в специалност
"Международни отношения", в специалноста "Европеистика",
Великотърновски университет "Св.Кирил и Методий" и в
Академията на МВР. В магистърската програма „Право на ЕС” чете
лекции по европейска интеграциs и институции на ЕС. Била е в
състава на експертните екипи по участието на България в ОССЕ и
Европейския конвент, на екипа от български експерти по европейска
интеграция (Екип Европа). Има многобройни участия в
международни форуми и редица публикации. Автор е и на учебни
пособия.
Юлия Захариева е завършила Юридическия факултет на СУ "Св.
Климент Охридски". Защитава докторат в Института по правни
науки към БАН. Специализира в Центъра за европейски
изслезвания в Торино, Италия, в Колежа на Европа в Брюж, Белгия
и в университетски центрове в Москва, Париж, Монпелие,
Маастрихт и др.
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Доц.д-р Иван СТОЙНЕВ

.

Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ е магистър по „Право“ от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на
Европейския съюз от Université Paris II – Pantheon Assas, Франция
(2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито
докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II
– Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите
върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен
пазар“. През 2013г. е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ
на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право
на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В периода 2015-2017г. е пост-докторант
към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското
правителство за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г.
е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно събрание.
Има публикувани редица статии в областта 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 2018г. е неин главен секретар. Области на
компетентност: конкурентно право, търговско право, защита на
интелетуалната собственост, административно право и процес,
обществени поръчки, енергетика, право на Европейския съюз и др.
Владее отлично френски и английски. От 2019г е ръководител на
Международната магистърска програма „Право на ЕС“.
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Доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

.

Доц. д-р Христо ХРИСТЕВ е преподавател по право на ЕС в
Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по
публичноправни науки и право на ЕС от Университета в Нанси,
Франция. Автор на редица публикации в материята на правната
уредба на европейската интеграция, сред които „Право на ЕС.
Наказателноправни въпроси“, 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 съдебен контрол в
правото на ЕС. Обучител в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю
Цончев“ към Висшия адвокатски съвет на Република България.
Адвокат в Софийска адвокатска колегия. Специализирал в различни
области на правото на ЕС във Франция, Белгия, Германия,
Великобритания, Канада.
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Доц. д-р Боряна МУСЕВА

.

Доц. д-р Боряна МУСЕВА завършва с отличие СУ, Юридическия
факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно
частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна степен
доктор, а от 2015 г. е доцент. Ръководител на Катедрата по
международно право и международни отношения от 2018 г. Автор на
редица публикации в страната 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 академичен обмен (2005-2006)
и на Макс-Планк-Общество (2007-2008) в Макс-Планк Институт по
международно 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.
Адвокат в Софийска колегия (от 2002). В Член на Научнометодическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет.
Преподавател към Центъра за обучение на адвокати „Д-р Кръстьо
Цончев“. Външен експерт към Министерството на правосъдието.
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.
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Доц.д-р Станислав КОСТОВ

.

Доц.д-р Станислав КОСТОВ е доцент по право на Европейския съюз
в СУ „Св. Климент Охридски“ от 2017 г. и във ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ от 2018 г. Притежава степен „магистър по право” от
Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 2002г. и
„доктор“ от 2011 г. с тема на докторската дисертация „Актовете на
Съда на Европейския съюз и техните правни последици”. Има
диплома по защита на основните права на човека от
Междууниверситетския център по правата на човека от 2000 г. През
2004 г. преминава курс по методи на обучението в Университета в
Маастрихт, Холандия. От 2002 г. до 2006 г. е старши юрисконсулт в
Изпълнителна агенция „Морска администрация”. От 2007 г. е
адвокат в Софийската адвокатска колегия. През периода 2009 г. –
2010 г. е член на Управителния съвет на Френско-българската
търговска камара. От 2012 г. е член на Научно-методическия център
към Висшия адвокатски съвет. От 2016 г. е член на Управителния
съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека"
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Доц. д-р Анета АНТОНОВА

.

Доц.д-р Анета АНТОНОВА е магистър по „Право“ от Софийския
университет „Св.Климент Охридски“ (1990). Доктор по право (2005).
Доцент по гражданско и семейно право (2010). Тя е дългогодишен
преподавател по търговско и банково право в СУ „Климент
Охридски“. От 2011 г. до 2019г. е заместник-декан на Юридически
факултет. От 2019 г. е заместник- ректор по учебната дейност. Има
специализация по търговско право на Германия в Института по
германско право при ЮФ на СУ „Климент Охридски“. От април
2012г. 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 училища, 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 Управителния съвет на фондация „120 години
Юридически факултет към СУ „Климент Охридски“. Носител 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 Министерство на
правосъдието. Адвокат към САК.
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Доц. д-р Васил ПАНДОВ

.

Доц. д-р Васил ПАНДОВ е редовен преподавател по Международно
частно право в Юридически факултет на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ от 2009г. до момента. Последователно е водил
семинарни занятия и лекции по различни дисциплини от
международния дял на българското право – Международно частно
право, Консулски функции в договорните и търговските отношения и
нотариалната дейност, Специализирани организации при ООН,
Международен маркетинг, Международно частно семейно и
наследствено право, Консулски функции в областта на семейните и
наследствени отношения, Международен търговски арбитраж и др.
Придобива средно образование в 9-та Френска гимназия с
преподаване на френски език “Алфонс дьо Ламартин”, гр.София.
Завършва Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски
през 2002г. Специализации в Университет „Кеймбридж“, Обединено
Кралство Великобритания (2002г.) и Хагска академия по
международно право (2011г.), Кралство Нидерландия. Адвокат в
Софийска адвокатска колегия от 2002г. до момента. Кореспондент на
Република България в обобщаването на съдебна практика по
актовете на UNCITRAL в систевата CLOUT. Учредител и заместник –
председател на Управителен съвет на Институт по международно
частно право. Член на работна група по дружествено право към
министър на правосъдието на Република България. Арбитър в
листата по вътрешни и международни дела на Международен
арбитражен съд при Институт по международно частно право.
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Доц. д-р Мариета РАБОХЧИЙСКА

.

Доц. д-р Мариета РАБОХЧИЙСКА е завършила Юридическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2009 г. защитава
докторска степен на тема: „Правното положение на Европейската
общност и Европейския съюз в системата на международните
отношения“. Тя е преподавател по международни отношения,
история на международните отношения, външни отношения на ЕС и
права на човека в ЮФ на Софийския университет и в катедра
„Европеистика“ на Философския факултет на СУ. В тези области са
основните ѝ научни интереси, като има издадени монография, редица
студии и статии. Член е на Българската асоциация по международно
право, на Българската асоциация за европейски изследвания, на
Консултативния съвет по международно право към Министерството
на външните работи (2007-2010 г.). Има специализации по външни
отношения и външна политика на ЕС и по международно публично
право в Белгия, Холандия и Италия. В магистърската програма
„Право на ЕС“ чете лекции по Външни отношения на ЕС и отделни
лекции по история на европейската интеграция..
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Доц. д-р Маргарита РУСКИ

.

Доц. д-р Маргарита РУСКИ е дългогодишен преподавател по
френски език в катедра „Романистика” в СУ „Св. Климент Охридски”.
Защитава докторат в Университета Париж XIII, Франция, през 2004
г. Чете лекционни курсове по лексикология и анализ на дискурса.
Специализираният юридически френски език е част от две
магистърски програми - превод на юридически текстове от френски
на български език в магистърска програма Превод във ФКНФ и курс
по терминология на правото на ЕС на френски език в Магистърска
програма по Право на ЕС, Юридически факултет.
Научните й интереси и публикации са в областта на френското
езикознание, лексикографията и специализирания френски език.
Автор е на множество статии и научни доклади, както и на Le français
de la communication professionnelle. Langue du droit communautaire
(2001), Les marqueurs lexicaux des modalités déontiques dans les textes
du droit communautaire (2008), Пасивът като средство за изразяване
на Авторитета в текстовете на правото на ЕС (2016). Участва в
авторски колективи на двуезични речници, както и на
специализирани глосари в областта на европейското право.
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Д-р Екатерина РУСЕВА

.

Д-р Екатерина РУСЕВА завършва право в СУ “Климент Охридски”.
Получава магистърска степен по европейско и международно
търговско право от университета в Лестър, Великобритания.
Защитава докторска дисертация в Европейски Университетски
Институт във Флоренция, Италия, на тема “Злоупотреби с
господстващо положение в европейското конкурентно право”.
Работила е като адвокат в България. От 2007 година е експерт в
Главна Дирекция Конкуренция на Европейската Комисия.
Публикувала е многобройни статии в областта на конкурентното
право в европейски специализирани списания. Автор е на
монографията “Rethinking Exclusionary Abuses in EU Competition
Law” (Hart 2010), съавтор и редактор на “EU Antitrust Procedure”
(Oxford, 2020). От 2010 година е гостуващ лектор по европейско
конкурентно в България и чужбина. Владее английски, италиански
и френски език.
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Кирил ПАНГЕЛОВ

.

Кирил ПАНГЕЛОВ е докторант по "Право на ЕС" в ЮФ на СУ „Св.
Климент Охридски”. Притежава над 12-годишен опит като експерт
по право на конкуренцията
в Комисията за защита на
конкуренцията, а в периода 2010-2016 г. е директор на дирекция
"Право и политика на конкуренцията". В периода 2013-2015 г. е
консултант на УНКТАД при партньорска проверка на националното
право на конкуренцията на Албания. От 2016 г. придобива
професионален опит в сферата на регулаторните режими в
застрахователния сектор като началник на отдел "Режими за
предварителен надзор" в Комисията за финансов надзор. Притежава
магистърски степени по "Право" и по "Право на ЕС" от
СУ „Св.
Климент Охридски”, както и по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий”. Специализирал е в Академията по европейско право в
Трир и има стаж в ГД „Конкуренция” на Европейската комисия.
Участвал е в множество обучения по европейско право на магистрати,
адвокати и държавни служители, в страната и в чужбина. Автор е на
статии в областта на правото на конкуренцията. Съавтор е на книгата
„Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и
право”, С., 2009.
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Божидар ДЖАМБАЗОВ

.

Божидар ДЖАМБАЗОВ е магистър по право, завършил
Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент
Охридски“ през 1997 г. От 1999 до 2001 г. е младши прокурор в
Софийска градска прокуратура, а от 2001 до 2004 г. e прокурор в
Софийска районна прокуратура. От 2004 до 2014 г. e прокурор в
Софийска градска прокуратура, като през периода от 2006 до 2014 г.
e и заместник градски прокурор на гр.София. От 2014 г. е прокурор
във Върховна касационна прокуратура. В периода, в който е бил
заместник градски прокурор ръководи специализирано звено за
разследване на злоупотреби със средства на ЕС.
Като прокурор е участвал в множество обучения, специализации и
стажове, включително в Съда на ЕС, ЕСПЧ, ОЛАФ, в съдебни органи
на Франция и Белгия. Преподавател в Националния институт на
правосъдието от 2008 г. От 2003 до 2004 г. е хоноруван асистент по
наказателен процес
в Юридическия факултет на Софийски
университет „Св.Климент Охридски“.
Владее френски, английски и руски език.
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Йорданка ИВАНОВА

.

Йорданка ИВАНОВА е адвокат към Софийска адвокатска колегия и
докторант към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ с
дисертация на тема „Правен режим за защита на личните данни
съгласно регламент 2016/679: Предизвикателството на Големите
данни и Изкуствения Интелект“. Има магистърски степени по Право
и Международни отношения от Софийски Университет „Св. Климент
Охридски“ и L.L.M. по „Право на ЕС“ от Университета в Лайден,
Холандия. Правила е стаж към Съда на ЕС в Люксембург и е
работила 4 години като експерт в Европейската Комисия, ГД
„Хуманитарна помощ и гражданска защита“, от където в момента е в
неплатен отпуск. Като адвокат и академичен изследовател
специализира в областта на защита на личните данни, единния
цифров пазар, киберсигурност, защита на потребителите, защита на
интелектуалната собственост, защита от дискриминация, медийно
право, електронна търговия, финансови услуги и мерки срещу
изпирането на пари.
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Проф. Ив ПЕТИ (Prof. Yves PETIT)
Проф. Етиен КРИКИ (Prof. Etienne CRIQUI)

Проф. ПЕТИ е сред водещите френски специалисти в областта на
Правото на ЕС. Чете лекции по материално и институционно право
на ЕС в Университета на Лотарингия. Автор е на редица трудове
посветени на проблеми на европейските институции, секторните
политики на Съюза (Обща селскостопанска политика, Енергетика и
климат и др.) и на Съда на ЕС.
Директор на Европейския университетски център в Нанси от 2016г.
Ръководител на магистърска програма « Études européennes et
internationales » и на магистърска програма « Droit de l’Union
européenne ». Научен ръководител на докторанти към научноизследователската лаборатория IRENEE (Institut de recherche sur
l’évolution de la nation et de l’État), Университет на Лотарингия.
.

Проф. Етиен КРИКИ е сред бележитите френски специалисти в
областта на политическите науки и съчетава множество академични
и административни длъжности. Преподава политически науки в
Университета на Лотарингия.
Декан на Факултета по право, икономика и управление на
Университета на Лотарингия (1995-2005). Заместник-ректор на
Университета на Лотарингия (2006-2012). Директор Европейски
университетски център в Нанси (2006-2016). От 2017 е директор на
Колегиума по право, икономика и управление към Академията на
Лотарингия.
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Проф. Жан-Дени МУТОН (Prof. Jean-Denis MOUTON)
Проф. Жан-Пол ЖАКЕ (Prof. Jean-Paul JACQUE)

.

Проф. Жан-Дени МУТОН е сред най-бележитите френски
специалисти в областта на международното и европейското право.
Има богата професионална кариера и съчетава множество
академични и административни длъжности.
Преподава международно и европейско право в Университета на
Лотарингия (бивш университет Нанси-2), в Университетския център
в Люксембург, в Европейския институт за публична администрация
в Маастрихт, в Института за политически изследвания в Париж, в
Университета Париж II Panthéon Assas и др.
Директор е на Департамента по юридически и политически науки
на Европейски университетски център в Нанси, на Центъра за
изучаване и изследване на Международното и Европейското право,
на Къщата на страните от Централна и Източна Европа. Директор на
Европейския университетски център в Нанси (1994-2005). Автор на
десетки монографични трудове в областта на Международно и
европейското право.
Ко-директор на Изследователския център към Хагската академия по
международно право (2016)
Професор Жан-Дени МУТОН е почетен доктор на Софийския
университет и кавалер на почетния легион на Франция.

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ е сред най-бележитите френски специалисти
в областта на европейското право. Професорът има изключително
богата научна, академична и административна професионална
кариера.
Преподава право на ЕС и ЕО в Университета на Страсбург , в
Колежа на Европа в Брюж, в Института за Европейски изследвания
към Свободния университет в Брюксел. Гостуващ професор е в
Университетите в Барселона, Фрибург, Льовен, Лисабон.
Директор е на Правната служба на Съвета на Министрите на ЕО,
Брюксел. Бил е президент на Университета "Робер Шуман"
Страсбург III в периода 1983-1990
.
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Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР (Prof. Florence BENOIT-ROHMER)
Доц. д р Мария Фъртунова-Mишел

.

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР е сред най-бележитите френски
специалисти в областта на публичното право. Тя съчетава множество
академични
и
административни
длъжности,
сред
които
ръководството на Университета на Страсбург.
Преподава публично право в Университета на Страсбург , специалист
е още по конституционно право на страните от Източна Европа,
интересува се от правата на човека, основните права и свободи в ЕС,
правата на малцинствата и др..

Доц. д-р Мария Фъртунова-Mишел е магистър по Право от
Université Panthéon-Assas (Paris 2) (2003). Специализира се по
правото на Европейския съюз още по време на бакалавърската си
степен от Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) през 2002г. През
2010г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по
Право на Европейския съюз с тема « Доказтелсвото и доказателен
процес в Правото на ЕС ». Непосредсвенно след защитата на
докторската си степен печели конкурса за доцент към Conseil
National des Universités и Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche във Франция. От 2011г. е редовен доцент по Право на
ЕС и ЕКПЧ в Université Paris Est, Créteil, а от 2018г. в Université de
Lorraine, Nancy и Centre Européen Universitaire, Nancy. Води
лекционни курсове и семинарни занятия по въпроси на
материалното право на ЕС и вътрешен пазар, Защита на основните
права в правния ред на ЕC и ЕКПЧ, Пространство на свобода
,
сигурност и правосъдие, Cистема на съдебен контрол
в правото на
ЕС и ЕКПЧ, Биоетика в Правото на ЕС и ЕКПЧ
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Свободно движение на съдебни решения, съдебни
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Методология на
европейската
интеграция и
институционна
система на ЕС
Лектори:
Проф. Е.Крики
Проф.Ж.П.Жаке
Доц.Ю.Захариева
Доц.М.Рабохчийска
Доц.Хр.Христев

Дисциплината „Методология на европейската интеграция и
институционна система на ЕС” е въвеждащата дисциплина на
програмата. Нейното предназначение е да постави европейския
интеграционен проект в контекста на международните организации
и да позволи задълбочено последователно проследяване на неговото
развитие до наши дни. Също така дисциплината обхваща ясно
обособен кръг проблеми, свързани със състава, компетентността и
функционирането на съюзна органна структура. Дисциплината
предоставя много широк обем информация и знания за
обединителните процеси в Западна Европа и тяхната
институционализация в първите следвоенни години, факторите,
довели до изграждането на безпрецедентните интеграционни
формации и ролята на европейската идея за изграждането на
необходимата обществена подкрепа при реализацията на
интеграционните проекти. Тя проследява създаването на трите
интеграционни общности посредством Учредителните договори от
1951 г. и 1957 г. и Генералните ревизии на тези договори от ЕЕА до
Лисабон. Тези знания са необходими, за да се разкрие логиката и
динамиката в интеграционните процеси и да се осмисли развитието
в нормативната база на ЕС.
Дисциплината предоставя системно информация и знания относно
спецификата, функционирането, правомощията и състава на
институциите на ЕС, както и на основните сред органите, агенциите
и службите на ЕС, в които се проявяват някои от най-съществените
характеристики на интеграционните формации, отличаващи ги от
класическите международни организации.
Основно внимание се отделя на баланса на междуправителствения
и наднационалния подход в институциите, общите принципи, върху
които се гради институционалната структура и се анализират
правните аспекти в основата на действието на седемте институции,
консултативните и специализирани органи, като се предоставя
информация и за останалите служби и агенции в ЕС.

Правна система
на ЕС

Лектори:
Проф. А.Семов
Проф. Ж.Д.Мутон

38

ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАВНА СИСТЕМА НА ЕС” обхваща ключовата
проблематика на режима на предоставените компетенции на ЕС и
системата на източниците на Правото на ЕС , както и материя на
правния режим на прилагането на съюзните правни източници в
държавите-членки (и съответства на дисциплина „Европейската
конструкция като постнационална общност – 1” в програмата на
Европейския университетски център в Нанси, Франция.
Правната конструкция на европейската интеграция се основава на
специфичния (и непознат на международното право) механизъм
на функционално ограничаване на суверенитета на членуващите
държави и предоставяне от тях на властови правомощия
(компетенции) на интеграционния съюз (ЕС). Изучаването на
правния режим на предоставените компетенции на ЕС позволява
добро разбиране на неговите правомощия и функциониране.
Изучаването на системата на източниците на правото на ЕС
позволява добро разбиране на особеностите на правните
инструменти на европейската интеграция и успешното им
зачитане и (според особеностите) прилагане в държавите-членки.
Това е теоретично и практическо познание от незаобиколима
важност за националния юрист, за цялата държавна
администрация, за международниците и другите ангажирани
специалисти.
В основата на дисциплината стои необходимостта от добро
разбиране на изключително съществените особености на цялата
правна система на ЕС, отличаваща се принципно от системата на
Международното право и от правото на държавите и механизмите
на прилагането на източниците в държавите членки, посредством
принципите на тяхното прилагане.

Съдебна система на
ЕС
Лектори:
Доц. И.Стойнев
Доц. С.Костов

ДИСЦИПЛИНАТА „СЪДЕБНА СИСТЕМА НА ЕС” обхваща
материя на правната уредба, компетенциите, функциите,
организацията, функционирането на съдебната институция на ЕС и
основните производства пред СЕС.
Съдебната институция на ЕС е съставна и йерархизирана. Състои
се от отделни съдилища, между които съществува процесуална и
доктринална зависимост. Тя принципно се отличава от системата на
международното правосъдие, което също трябва да се познава с
компаративна цел.
Изграждането на системата на съюзното правосъдие е еволютивен
процес, белязан от особености, отразяващи особеностите на самия
интеграционен процес – участие и подчиненост на суверенните
държави,
предоставена
компетентност,
функционална
определеност.
Дисциплината надгражда получените в предходните дисциплини
познания. Съдът на ЕС се вписва в институционната система,
прилага източниците на правото на ЕС и по тълкувателен път
извежда и утвърждава принципите на прилагането им в държавитечленки.
Съдът на ЕС осъществява предоставените му правораздавателни,
тълкувателни и консултативни компетенции чрез съставляващите
го съдилища и по предвидения за това специален процесуален ред.

Гражданство на
ЕС и защита
правата на
човека в ЕС
Лектори:
Проф. А.Семов
Проф. Б.Видин
Проф. Ф.Б.Ромер
Проф. Ж.Д.Мутон
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ДИСЦИПЛИНАТА „ГРАЖДАНСТВО НА ЕС И ОСНОВНИ
ПРАВА НА ЧОВЕКА” е посветена на материя, която изцяло и
пряко засяга правната сфера на всички граждани на ЕС, на всеки
гражданин на всяка ДЧ.
Проблематиката може да бъде определена с интеграционното
формулировка „трансверсална” – тя засяга всички области на
компетентност на ЕС, всички негови дейности и според общите
принципи на Правото на ЕС засяга същността му на правов съюз.
Тази
материя
има
пряко
отношение
към
конституционализацията на съюзното право – и в същото време
към ежедневния живот на отделния гражданин.
В същото време това е материята, в която динамиката на
интеграционния процес в последното десетилетие е най-силна,
най-дълбока и знакова. Хартата за основните права на ЕС бе
подготвяна още в края на миналия век, а стана обвързващ правен
акт едва с влизането в сила на Договора от Лисабон в края на 2009
г. Нейното съдържание и особено прилагане разкриват
съществени теоретични и практически проблеми, които изискват
много добро изучаване и разбиране. Присъединяването на ЕС
към ЕКПЧ е процес, който отнема вече трето десетилетие – и още
не е приключил: поради много съществените проблеми, поради
политическите и технически трудности, но и поради огромното
значение на този правен механизъм. Именно поради това
изучаването в динамика на тази особена материя е от съществена
важност за националния юрист.
Материята на защитата на правата на човека в Европа и в
частност в ЕС е в пряка връзка с институт на „гражданството на
ЕС”. Квази-гражданство, надстроечен институт, то представлява
съвкупност от принципни рамки и практически измерения с
огромна значимост за гражданите като основен субект на
европейския интеграционен съюз. Правата на съюзните
граждани са нов в сравнение с конституционно признатите в
отделните държави права, които се коренят и реализират в
рамките на интеграционния процес.

Вътрешен
пазар. Свободи
на движение.

ДИСЦИПЛИНАТА „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕС. СВОБОДИ НА
ДВИЖЕНИЕ” има за предмет изучаването на правната уредба на
вътрешния пазар на Европейския съюз, основните елементи, които го
изграждат и допълващите мерки, приети за неговото функциониране.
Дисциплината съответства на дисциплина Meтодология на
вътрешния пазар в програмата на Европейския университетски
център в Нанси, Франция.

Лектори:
Доц. Хр.Христев
Доц. И.Стойнев

Тя има за цел да представи основните измерения на вътрешния пазар
като фундамент на европейското обединение и да изясни
определящото въздействие на основните свободи на движение върху
формирането и развитието на общата правна уредба на европейската
интеграция, както и върху правния режим на останалите области на
материални отношения, подчинени на правото на ЕС.
В рамките на изучаването на правната уредба на вътрешния пазар на
ЕС се формира задълбочени познания относно: същността на
вътрешния пазар като форма на регулиране на икономическите
отношения; основните етапи на изграждане на вътрешния пазар;
свободното движение на стоки и митнически съюз; свободното
движение на работници и приравнени на тях категории физически
лица; свободата на установяване на физически лица; свободата на
установяване на търговски дружества; свободното движение на услуги;
свободното движение на капитали.
Обучението относно правната уредба на вътрешния пазар се основава
на изключително на богата юриспруденция на Съда на ЕС относно
прилагането на свободите на движение. Ще бъде направен преглед и
на основните актове на производното право в разглежданата
проблематика.
Успешното усвояване на предлаганата дисциплина е от съществено
значение за формирането на задълбочени и практически полезни
познания по право на ЕС. То позволява да се вникне в материалната
същност на европейското обединение и да се разбере особената логика,
на която почива цялостното развитие на интеграционната система.
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Правен режим
за защита на
конкуренцията
Лектори:
Доц. И.Стойнев
Д-р Е.Русева
К.Пангелов

ДИСЦИПЛИНАТА „ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНКУРЕНЦИЯТА”
изучава основните аспекти на европейската система за правна защита
на конкуренцията и взаимодействието на тази интеграционна система
с националните системи, защитаващи стопанските субекти срещу
нелоялни търговски практики. Политиката за защита на
конкуренцията заема централно място в европейската конструкция. Тя
оказва силно влияние върху структурата на икономиките в държавитечленки. Заедно с търговската политика, политиката на вътрешния
пазар и общата селскостопанска политика конкуренцията е една от
най-интегрираните от всички съюзни политики и една от малкото
върху които ЕК разполага с възможността да упражнява реална
изпълнителна власт. Намесата на останалите институции и на
държавите-членки остава ограничена.
Политиката по защита на конкуренцията е регламентирана в дял VII
ДФЕС. В него са определени правилата за конкуренция в двете
основни групи. Тези групи могат да бъдат обособени съобразно адресата
на нормите. Първата група е съставена от нормите, чийто адресат са
основните икономически субекти – предприятията. В тази група се
включват правилата относно забраната на споразумения, съгласувани
практики и решения на обединения на предприятия (чл.101 ДФЕС),
правилата относно забраната за злоупотребата с господстващо
положение (чл.102 ДФЕС) както и правилата относно стопанските
концентрации, които не фигурират в самия договор, а са уредени в
самостоятелен регламент на Съвета номер 139/2004. Втората група от
своя страна е съставена от нормите, чийто адресат са самите държави –
членки. Към тази група принадлежат правилата относно публичните
предприятия (чл.106 ДФЕС), както и правилата регулиращи
държавните помощи (чл.107-109 ДФЕС).
С промените настъпили в учредителните договори, след Договора от
Лисабон, свободната и недеформирана конкуренция се превърна в
средство за реализирането и функционирането на Вътрешния пазар, а
не в цел на Съюза. Към Договора бе приет специален нов протокол –
Протокол 26, в който изрично се потвърждава, че вътрешния пазар
включва система, която гарантира, че няма нарушаване на
конкуренцията, Тази промяна по отношение на мястото и ролята на
конкуренцията в европейската икономика предизвика силна полемика
както в доктрината, така и в практиката, както на националните
органи по защита на конкуренцията, така и по отношение на
практикуващите
юристи
(съдии,
адвокати,
юрисконсулти).
Дисциплината се основава на необходимостта от наличието на един
цялостен курс, които да представи кратко, синтетично и с научна
задълбоченост основните научни и практически параметри на
системата за защита на конкуренцията в ЕС.

Общи политики
за сближаване и
растеж
Лектори:
Проф.И.Пети
Доц.И.Стойнев
Доц. Хр.Христев

ДИСЦИПЛИНАТА „ОБЩИ ПОЛИТИКИ НА ЕС ЗА
СБЛИЖАВАНЕ
И
РАСТЕЖ”
представлява
задълбочен преглед на общата селскостопанска
политика, регионалната политика
на ЕС и
политиката на съюза за опазване на околната страна
и за зелен растеж. Дисциплината съответства на
дисциплина Европа като международен фактор в
програмата на Европейския университетски център в
Нанси, Франция.
Специално внимание е отделено на онези политики
на Съюза, които имат значение предимно за
икономическата интеграция, без да се засягат
основните макроикономически политики на Съюза,
които са предмет на изучаване в самостоятелна
дисциплина.
Сред
основните
политики,
обхванати
от
дисциплината, могат да се обособят:
•
•
•

Общата селскостопанска политика;
Регионалната политика на ЕС;
Политиката по опазване на околната среда;

Всяка от тези политики има специфично място в
цялостния процес на икономическата интеграция на
континента. Именно поради това в началото на
лекционния
курс
е
необходимо
по–детайлно
изследване на самия феномен на икономическата
интеграция, което да послужи на студентите в
програмата като увод в проблематиката на
политиките на ЕС.

Съдебно
сътрудничество
по граждански и
търговски дела

Лектор:
Доц.д-р Б.Мусева
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ДИСЦИПЛИНАТА
„СЪДЕБНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО
ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА” има за цел да анализира
приложението на Правото на Европейския съюз и конфликта на закони
в областта на частните отношения с международен елемент в ЕС.
Проблемите, които могат да произтекат от различията в националното
частно право на отделните държави-членки, обосновават проявата от
страна на Европейския съюз на засилен интерес по отношение на
международното частно право. Този интерес може лесно да бъде
обяснен с нарасналата роля на международното частно право като
способ за гарантиране на нормалното функциониране на вътрешния
пазар на ЕС в рамките на съдебното сътрудничество по
гражданскоправни въпрос с трансгранично значение.
Именно с оглед на това влияние и новата роля, която заема съдебното
сътрудничество по гражданскоправни въпрос с трансгранично
значение в европейската конструкция, дисциплината ще разгледа, след
като се представи процеса на комюнотаризация на МЧП, основните
съставни части на системата от източници на правото на Съюза, които
имат пряко значение за регулиране на
частни отношения с
международен елемент, и по-специално: Регламент Брюксел Iа
(относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни
решения по граждански и търговски дела);Регламент Брюксел ІІа
(относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни
решения по брачни дела и родителска отговорност); Регламент Рим I
(относно приложимото право относно договорните отношения);
Регламент
Рим
II
(относно
приложимото
право
относно
извъндоговорните отношения) и други релевантни регламенти;
Регламент Рим ІІІ (относно приложимото прави относно
развода);Регламент 650/2012 (относно наследяването); Регламенти
2016/1103 и 2016/1104 (относно имуществените отношения между
съпрузи и регистрирани партньори);Регламент 4/2009 (относно
издръжката);
Регламент
1206/2001
(относно
събиране
на
доказателства);Регламент 1393/2007 (относно връчване на документи)
Дисциплината ще представи връзката и взаимодействието между
правото на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по граждански
и търговски дела и националните мерки по изпълнение, включително
съдебната практика на Съда на ЕС и на българските правоприлагащи
органи.

Външни
отношения
на ЕС
Лектор:
Доц.М.Рабохчийска
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Целта на курса е да представи ролята на ЕС като глобален актьор и
осъществения от него преход от пасивно присъствие в международните
отношения към мобилизирано актьорство в света.
Предназначението на курса е да запознае студентите-магистри с
инструментите на външната дейност на ЕС основно в техния правен,
но и политически аспект, както и с основните направления на
дипломатическите отношения на Съюза.
Курсът е структуриран в две части: теоретико-правна и практическа.
Обект на изучаване в първата част е международната правосубектност
на ЕС и компонентите на външните му отношения, както следва:
външното представителство на ЕС и дипломатическите му отношения
с другите участници в международното общуване, правната уредба на
общата външна политика и политика на сигурност и в частност - на
общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, отношенията и
статутът на ЕС в различни международни организации, договорната
правоспособност на Съюза, ограничителните мерки, налагани от ЕС,
Европейската политика за съседство, хуманитарната дейност,
сътрудничеството за развитие, общата търговска политика.
Във втората част на курса се изучава практическата реализация на
дипломатическите отношения на ЕС, а именно – отношения с водещи
участници в международните отношения (държави – САЩ, Русия,
Китай, Индия, Япония и международни организации – ООН, НАТО,
ОССЕ); отношения по региони (Средиземноморие; Африка, Карибския
басейн и Тихоокеанския регион; Западните Балкани); отношения с
други регионални структури и инициативи – МЕРКОСУР, Андска
общност, Европейско икономическо пространство, Източното
партньорство.

Пространство на
свобода,
сигурност и
правосъдие
Лектор:
Доц.Хр.Христев

Дисциплината
обхваща
въпроси,
свързани
с
формирането и развитието на специфична европейска
уредба в областта на правосъдието и вътрешните
работи и е фокусирана върху правната уредба на
общата политика на правосъдие и вътрешни работи и
специфичните европейски мерки по управление на
външните
граници,
визовата,
имиграционната
политика и политиката за предоставяне на убежище.
Дисциплината
съответства
на
дисциплина
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие в
програмата на Европейския университетски център в
Нанси, Франция.
В рамките на курса са разгледани правните,
политическите и практически аспекти на навлизането
на европейската интеграция в разглежданата
проблематика. Представят се основните проявления
на компетентността на ЕС в материята на правосъдие
и вътрешни работи. Особен акцент е поставен върху
съществуващата обща европейска уредба в различни
направления на областта, поставена във фокуса на
курса.
Доколкото съдебното сътрудничество по
гражданскоправни и наказателноправни въпроси са
предмет на самостоятелни учебни дисциплини,
предлаганият курс е приоритетно насочен към
останалите
въпроси,
влизащи
в
обхвата
на
Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, а
именно:
• граничен контрол и управление на въшните
граници;
• визова политика;
• имиграционна политика;
• предоставяне на убежище и субсидиарна закрила;
• гражданска защита и управление на кризи.

41

Защита
на личните данни
и информационно
общество
Лектори:
Доц.Хр.Христев
Й.Йорданова
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Дисциплината обхваща въпроси, свързани с формирането и
развитието на специфична европейска уредба в областта на
информационното общество и защита на личните данни. В рамките
на курса са разгледани правните, политическите и практически
аспекти на навлизането на европейската интеграция 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. Предлаганият курс е приоритетно насочен към
следните основни въпроси:
• възникване и развитие на специфична европейска уредба за
защита на личните данни;
• съотношение на уредбата за защита на личните данни с други
мерки на уредба на информационното общество в правото на ЕС;
• уредба на защита на личните данни като основно 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 технологии и развитие на дигитален вътрешен
пазар;
• проблеми на използването на нови информационни и
комуникационни технологии и защитата на основните права.

Европейско
наказателноправно
пространство

Дисциплината обхваща въпроси, свързани с формирането и развитието
на специфична европейска уредба в областта на съдебното и полицейско
сътрудничество по наказателноправни въпроси. Дисциплината
съответства на дисциплина Пространство на свобода, сигурност и
правосъдие в програмата на Европейския университетски център в
Нанси, Франция.

Лектори:

В рамките на курса са разгледани правните, политическите и
практически аспекти на навлизането на европейската интеграция в
разглежданата проблематика. Представят се основните проявления на
компетентността на ЕС в материята на съдебното и полицейското
сътрудничество по наказалтеноправни въпроси. Особен акцент е
поставен върху съществуващата обща европейска уредба в различни
направления на областта, поставена във фокуса на курса и
формираната съдебна практика на Съда на ЕС относно прилагането й.
Доколкото съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси и
политиките в областта на граничния контрол, визите, имиграцията и
убежището са предмет на самостоятелни дисциплини, предлаганият
курс е приоритетно насочен към останалите въпроси, влизащи в обхвата
на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, а именно:
•
въздействие на европейската интеграция в полето на
материалното и процесуалното наказателно право;
мерки на съдебно и полицейско сътрудничество по
•
наказателноправни въпроси преди Договора от Лисабон ;
признаване на наказателна компетентност на ЕС;
•
мерки на полицейско сътрудничество след влизане в сила на
•
Договора от Лисабон;
мерки на съдебно сътрудничество по наказателноправни
•
въпроси след влизане в сила на Договора от Лисабон;
защита на финансовите интереси на ЕС;
•
Европейска прокуратура;
•
Външни отношения на ЕС с трети страни в материята на
•
противодействие на престъпността.

Доц.Хр.Христев
Б.Джамбазов
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Икономически
и валутен съюз

Лектори:
Доц.А.Антонова
Доц.И.Стойнев

ДИСЦИПЛИНАТА „ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ”
обхваща основни аспекти на макроикономическата рамка на
европейската интеграция.
Тази слабост на компетентност на Съюза извежда на преден план
сковаността на пазара на труда на континента, както и загубата
на растеж заради некоординираните политики. Многобройни
икономически проучвания от началото на това десетилетия, ясно
показват обвързаността между нивата на безработица в ЕС и
нивото на координираност на икономическите политики.
Тенденция не бе преодоляна и от въведения през 90-те години
Пакт за стабилност и растеж. Именно поради това в началото на
последната световна финансова криза, наред с дебатите относно
спешните мерки за подкрепа на държавите изпаднали в
неплатежоспособност, или рискуващи да изпаднат в такава,
започна нов цялостен дебат относно преосмислянето на
архитектурата на икономическа и социална координация, която
да подпомогне растежа на икономиките в Европа и да предпази
гражданите на Съюза от процесите на социално изключване.
В тази връзка, осигуряването на висок потенциал за растеж за
целите на ЕС преминава през изграждането на една строга рамка
от макроикономически политики, която да обхваща :
• Обща политика на икономическия и паричен съюз
• Структура и фунциониране на ЕЦБ
• Нова архитектура за финансова стабилност в Европа
• Банковия съюз
• Управление на Еврозоната
След 2007 г. всеки един от тези аспекти оказва пряко и
непосредствено въздействие върху българската икономика.
Именно поради тези причини познанията в разглежданата
област са от ключово значение за практиката, както на
националната администрация, така и за тази на съдиите,
юрисконсултите в частния сектор и адвокатите.

.

Енергийна
политика на
ЕС

Лектор:
Доц. И.Стойнев

ДИСЦИПЛИНАТА „ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА ЕС” има за
основна цел запознаването на студентите с теоретичните и
практическите проблеми на европейската интеграция в сферата
на енергетиката.
Енергетиката продължително време е второстепенна политика в
общностното изграждане въпреки съществуването на два
самостоятелни договора – ЕОВС и ЕОАЕ. От 90-те години на ХХ
век условията се съсредоточават върху създаването на вътрешен
пазар в областта на енергетиката, станало възможно в резултат
на либерализирането на условията за конкуренция в сектора.
Главната цел на тази реформа беше намаляването на цените в
полза на потребителите. Самата либерализация се осъществи в
няколко направления. Първото от тези направления бе насочено
към преструктуриране на националните системи посредством
хармонизиране на законодателствата, целящо демонополизация
на секторите на газ и електроенергия. Второто направление е
насочено към въвеждането на правилата на Вътрешния пазар в
енергийния сектор. Третото направление е слабо изследван
аспект на Европейската интеграция, а именно Европейската
общност за атомна енергия (Евроатом), насочен към регулирането
и развитието на ядрената енергетика, при спазване на високи
стандартни за сигурност.
Основната цел на дисциплината „ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА
ЕС ” е запознаването на студентите с отделните аспекти на
първите две направления и, по-конкретно: организация
структурата на дейностите на енергийния пазар; правни аспекти
на процеса на либерализация на енергийният сектор;
компетентност и правила на работа на националните и
европейските регулаторни органи; финансови сделки в сектора на
енергетиката ; Развитие на пазара на дребно и целите на
обществената услуга; сигурността на доставките и вътрешен
енергиен пазар
На тази основа магистрантите ще могат да се ориентират в
многопосочните връзки на Европейската уредба с общите
институти на националното административното право.
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Свободно
движение на
съдебни
решения,
съдебни
спогодби и
официални
документи в ЕС
Лектор
Доц.В.Пандов
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Курсът е насочен към създаване на обща теоретична
подготовка на студентите от магистърската програма
в областта на актуалната уредба на пространството на
свобода,
сигурност
и
правосъдие,
съдебно
сътрудничество по гражданскоправни въпроси и по –
специално относно приема на правните последици на
актове, постановени, одобрени или заверени от органи
на държавите членки. Той има практически аспекти
за
ориентацията
на
студентите
относно
упражняването на т.нар. „пета свобода“ на движение
на съдебни решения и други актове, основана на
взаимното доверие в упражняването на правомощията
от органи на държавите членки. Застъпени са темите
относно правна уредба в областта, методи на уредбата,
видове източници, различия в режима на прием на
публичноправните последици на различните актове. В
рамките на изложението ще се предложат насоки за
решаване на казуси, породени от наличието на
множество вторични източници на уредба на
признаването и допускането на изпълнението на
чуждестранни съдебни решения и други актове.
Студентите придобиват знания за основополагащите
отличия на режима на прием на актове с произход
държава членка на ЕС с тези от трети държави.
Анализира се съдържанието на понятието за прием на
правните последици според вида на акта, различните
видове производства и наличието на защита срещу
екзекватурата на чужди съдебни решения и други
актове. Специално внимание се отделя на зачитането
на правните последици на официални документи,
различни от изпълнителна сила – свободно движение
на официални документи.

