
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А      О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И      Н А У К А Т А  

З А П О В Е Д

№ РД ………………………../ ………………  2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, 
ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл.102, ал.2 от Правилника 
за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал.2 от Наредба № 6 от 28. 05. 
2001 г.  за  разпределение  на  учебното  време  за  достигане  на  общообразователния 
минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Право, 
за професия код  № 482010 Икономист – информатик, специалности код  № 4820101 
Икономическа  информатика и  код  4820102 Икономическо  информационно 
осигуряване от  професионално направление  код № 482 Използване на компютри от 
Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007година.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-

министър.

   ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

   МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА



МИНИСТЕРСТВО  НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И 
НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

за  задължителна  професионална  подготовка
по

ПРАВО
 

професионално направление: 
                       код 482 Използване на компютри 

професия: код 482010   Икономист – информатик 

специалност: код 4820101  Икономическа информатика 

код 4820102  Икономическо информационно 
                       осигуряване 

утвърдена със заповед № РД

София, 2006 г.



І . ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ЦЕЛИ НА     
   ОБУЧЕНИЕТО

Учебната програма по “Право” е предвидена за професията “Икономист – 
информатик”, специалности “Икономическа информатика” и “Икономическо 
информационно осигуряване”. 

Главната  цел  на  учебната  програма  е  учениците  да  получат  базови  знания  в 
областта на основи на правото.  Учебното съдържание е насочено и към формиране у 
младото поколение на правна култура като граждани на демократична държава и като 
специалисти, в областта, в която работят. Обучението по право цели учениците да:

-  получат теоретични знания за основни понятия и категории на правото;
-  придобият  практически умения в областта на самостоятелно търсене на 
   нормативни актове, чрез използване на съвременните информационни и  
   комуникационни технологии; 
-  формират поведение насочено към  спазване на правните норми и стремеж за 
   непрекъснато усъвършенстване в контекста на учене през целия живот.
Представените в програмата теми са ограничени, тъй като целта е учениците да 

получат общи познания и отправна точка на познавателния процес на обучение и най-
вече на самообучение. 

Препоръчва се системно следене на промените в нормативните актове и 
използване на съвременни активни форми на преподаване и учене, като метод на казуса, 
сценария, дискусията и др. Предвидените часове за упражнения освен затвърждаване на 
знанията целят и развиване на умения за самостоятелна работа с нормативни актове.

Забележки: 
1. Разпределението  на  часовете  по  раздели  е  примерно.  На  учителите  се 

предоставя правото да преценят колко часове да отделят за отделните раздели 
в зависимост от качеството и темпа на усвояване на материала от учениците.

2. Поради текущото осъвременяване на нормативната база, включването на нови 
въпроси или отпадането  на  включени в  настоящата  програма,  да  става  по 
преценка на учителите.

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
            

ХІІ клас

            І  срок  18  седмици     х  2 часа = 36 часа
           ІІ  срок  13  седмици    х  2 часа = 26 часа
                                                       Всичко:  62 часа

В това число: 
          За нови знания                                44 часа 
              За упражнения и обобщение       18 часа



ІІІ. ТЕМАТИЧЕН  ПЛАН
№ ПО РЕД НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТЕМИТЕ ВСИЧК

О
ЧАСОВ

Е

НОВИ
ЗНАНИЯ

УПР.
ОБОБЩ.

     1                            2 3 4 5
РАЗДЕЛ І:  Обща теория на правото 20 15 5

Тема  1 Същност, система и източници на правото. 1 1
Тема 2 Субекти на правото. 3 2 1
Тема 3 Правни норми. 3 2 1
Тема 4 Юридически факти. 3 2 1
Тема 5 Правни отношения. 2 2
Тема 6 Правно регулиране на обществените 

отношения.
3 2 1

Тема 7 Юридически актове. 2 2
Тема 8 Юридическа отговорност. 3 2 1

РАЗДЕЛ ІІ:  Гражданско и вещно право 18 11 7
Тема 9 Гражданско право – обща характеристика. 1 1
Тема 10 Представително правоотношение. 2 1 1
Тема 11 Вещи. Видове. 1 1
Тема 12 Право на собственост. 4 2 2
Тема 13 Погасителна давност. Преклузивни срокове. 2 1 1

Тема 14 Договори – същност, сключване, изпълнение, 
неизпълнение.

2 1 1

Тема 15 Недействителност на договорите. 1 1
Тема 16 Обезпечаване на изпълнението. 1 1
Тема 17 Отделни видове облигационни отношения 

/граждански договори/.
4 2 2

РАЗДЕЛ  ІІІ:  Право на интелектуална 
собственост

5 4 1

Тема 18 Тема 1. Понятие, обща характеристика и 
източници на авторското право. 

1 1

Тема 19 Съдържание на авторското право. 1 1
Тема 20 Патентно право - обща характеристика. 1 1
Тема 21 Обекти на патентното право. 2 1 1

РАЗДЕЛ ІV:  Наказателно право  12 9 3
Тема 22 Наказателно право – обща характеристика. 1 1
Тема 23 Общи институти на наказателното право – 

престъпление.
4 3 1

Тема 24 Наказателна отговорност. 2 1 1
Тема 25 Общи институти на наказателното право – 

наказание.
2 2

Тема 26 Отделни видове престъпления. 3 2 1
РАЗДЕЛ V:  Право на Европейския 
съюз

7 5 2



Тема 27 Актуални теми – по избор. 7 5 2
ВСИЧКО:                         62 44 18

ІІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ І:  ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО 
Тема 1.  Същност, система и източници на правото. 
1.1. Система на правото. Същност и източници на правото. 
1.2. Източници на правото на ЕС и принципи на прилагането му.
1.3. Публично и частно право. 
1.4. Правни отрасли. 
1.5. Методи на правно регулиране. 
Тема 2. Субекти на правото.
2.1. Понятие за субект на правото. 
2.2. Видове правни субекти. Физически лица.  Правна индивидуализация на 
       физическите лица. 
2.3. Правосубектност – правоспособност, дееспособност и деликтоспособност. 
2.4. Юридически лица – същност, видове, образуване. Правосубектност на 
       юридическите лица. Правна индивидуализация на юридическите лица.
Тема 3. Правни норми.
3.1. Същност на правните норми.
3.2. Логическа структура на правната норма. 
3.3. Видове правни норми. 
Тема 4. Юридически факти.
4.1. Понятие. 
4.2. Видове юридически факти. 
4.3. Фактически състав. Презумпция и фикция.
Тема 5. Правни отношения.
5.1. Понятие и обща характеристика. 
5.2. Структура на правното отношение. 
5.3. Понятие за субективно право и правно задължение и видове субективни права. 
       Защита на субективните юридически права. 
Тема 6. Правно регулиране на обществените отношения.
6.1. Правотворчество. 
6.2. Тълкуване в правото – понятие, видове, начини. 
6.3. Правоприлагане. 
Тема 7. Юридически актове.
7.1. Понятие и видове юридически актове. 
7.2. Форма. Юридическа сила и ранг. 
7.3. Действие на юридическите актове – във времето, в пространството и по отношение 
       на лицата.
Тема 8. Юридическа отговорност.
8.1. Понятие и обща характеристика. 
8.2. Основания за юридическа отговорност – правонарушение, вина, форми на вината. 
8.3. Функции на юридическата отговорност. 
8.4. Видове юридическа отговорност.
РАЗДЕЛ ІІІ:  ГРАЖДАНСКО И ВЕЩНО ПРАВО 



Тема 9. Гражданско право – обща характеристика.
9.1. Предмет, система и източници на гражданското право. 
9.2. Гражданско правоотношение – същност, структура, предпоставки за възникване. 
Тема 10. Представително правоотношение. 
10.1. Същност.
10.2. Упълномощаване – понятие, страни, форма, прекратяване. Преупълномощаване. 
Тема 11. Вещи. Видове.
11.1. Същност и видове вещи. 
Тема 12. Право на собственост. 
12.1. Право на собственост. 
12.2. Съсобственост. 
12.3. Ограничени вещни права – право на строеж, право на ползване. 
12.4. Придобиване и защита на правото на собственост и на други вещни права. 
12.5. Вписвания.
Тема 13. Погасителна давност. Преклузивни срокове.
13.1. Понятие. Видове давностни срокове. Начало, спиране и прекъсване на давността. 
13.2. Преклузивни срокове.
Тема 14. Договори – същност, сключване, изпълнение, неизпълнение.
14.1. Същност на договора. Видове договори.
14.2. Сключване на договора. Изпълнение. Неизпълнение. Неустойка. 
Тема 15. Недействителност на договорите.
15.1. Същност.
15.2. Видове недействителност.
Тема 16. Обезпечаване на изпълнението.
16.1. Същност и правна уредба.
16.2. Обезпечаване на изпълнението.
Тема 17. Отделни видове облигационни отношения /граждански договори/.
17.1. Договор за продажба. 
17.2. Договор за изработка./Договор за поръчка. 
17.3. Договор за наем. 
17.4. Други договори.
РАЗДЕЛ  ІV:  Право на интелектуална собственост.
Тема 18. Понятие, обща характеристика и източници на авторското право.
18.1. Същност на авторското право. Правна уредба. 
18.2. Обекти на авторското право. 
18.3. Субекти на авторското право. 
Тема 19. Съдържание на авторското право.
19.1. Съдържание на авторското право. 
19.2. Права, сродни на авторското право. 
19.3. Защита. 
Тема 20. Патентно право - обща характеристика.
20.1. Обща характеристика на патентното право. 
20.2. Източници. 
20.3. Субекти на патентното право.
Тема 21. Обекти на патентното право.
21.1. Изобретения, полезни модели.
21.2. Промишлени образци и търговски марки. 



21.3. Правна закрила.
РАЗДЕЛ VІ:  НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Тема 22. Наказателно право – обща характеристика.
22.1. Същност и източници на наказателното право. 
22.2. Наказателно правни норми. Действие.
Тема 23. Общи институти на наказателното право – престъпление. 
23.1. Престъпление – понятие. 
23.2. Състав на престъплението. 
23.3. Стадии  в осъществяване на престъплението. 
23.4. Съучастие в престъпление. 
Тема 24. Наказателна отговорност.
24.1. Наказателно отговорни лица. 
24.2. Особени правила за непълнолетните 
Тема 25. Общи институти на наказателното право – наказание. 
25.1. Понятие, цел и определяне на наказанието. 
25.2. Видове наказания. 
Тема 26. Отделни видове престъпления.
26.1. Престъпления против собствеността. 
26.2. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. 
26.3. Престъпления по служба. Подкуп. 
26.4. Документни престъпления.
РАЗДЕЛ V:  ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Тема 27. Актуални теми – по избор.
(Европейско гражданство, Права на европейските граждани, Омбудсман и др. теми по 
избор, с оглед спецификата на професията.)

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
           В края на обучението ученикът трябва да:
           ЗНАЕ: 

- същността, структурата, системата и значението на правото;
- действието на юридическите  актове – във времето,  в пространството и по 

отношение на лицата;
- що е субект на правото и на правоотношението;
- значението на понятията правосубектност, правоспособност, дееспособност и 

юридическа отговорност;
- вината и двете и основни форми;
- що е физическо и юридическо лице;
- правната  уредба  на  гражданските  сделки,  ред  за  сключване,  изпълнение и 

обезпечаване на изпълнението;
- представителното правоотношение;
- що е  давност и преклузивни срокове;
- що е престъпление;
- кой носи наказателна отговорност;
- видовете престъпления по НК;
- що е наказание и видове наказания по НК;
- и др.



          УМЕЕ:
- да упражнява отговорно правата си и да зачита чуждите;
- да се ориентира в правната материя;
- да прилага успешно знанията си по право;
- да определя вида на правните норми, особено диспозитивни и императивни;
- самостоятелно  да  анализира  правни  ситуации  и  да  установява 

необходимостта от юридическа намеса;
- да квалифицира своите деяния /действия или бездействия/, като 

противоречащи или не на правните норми;
- да търси и  намира необходимата  правна информация,  включително и чрез 

интернет;
- самостоятелно да обогатява и осъвременява знанията си в областта на 

правото.

          VІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
учебник: Основи на правото 
Книга І,  и ІІ, изд. Сиела, автори: проф. Д-р. Емил Златарев, доц. Димитър Костов и др., 
София, 2004 г. 

Полезни интернет адреси: 
http://www.nap.bg
http://www.lex.bg
http://www.pravovadurzhava.com
http://www.evroportal.bg      
http://iprojects.bcci.bg/enlargebg/index.jsp
http://www.bild.net/index-bg.htm
        
Авторски колектив:   Горанка Недева – учител в Национална финансово-стопанска 
гимназия, гр. София

http://iprojects.bcci.bg/enlargebg/index.jsp
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