РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Изх. № 33-00-66/
ДО
Г-Н ПЕТКО ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА
СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Относно: Анализ и оценка на действащата уредба на единните държавни
изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и
професионалната квалификация „юрист“
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
В съответствие с предвиденото в Актуализираната стратегия за реформа в
съдебната система и предвид необходимостта от преглед на правната рамка на
юридическото образование с оглед гарантиране съответствието й с европейската уредба в
областта на регулираните професии и изискванията на Болонския процес, Министерството
на правосъдието предприема действия за оценка на актуалността на действащата уредба на
обучение в специалност „Право“ и за изготвяне на необходими изменения в нея (Наредба
за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността
„Право“ и професионална квалификация „юрист“).
В тази връзка са предвидени серия от мерки, първата от които е провеждането на
анкета за оценка на актуалното състояние на юридическото образование, и за очертаване
на необходимите промени в неговата уредба. Анкетата е подготвена от екип социолози от
катедрата по социология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е
качена в интернет платформа и се осъществява по електронен път до края на месец юни.
Анкетата е насочена към цялата професионална общност. Анкетата може да бъде
попълнена
на
следния
електронен
адрес:
http://survey.phls.unisofia.bg/index.php/316423/lang-bg.
За нас ще бъде от особено значение анкетата да бъде разпространена сред възможно
най-широк кръг юристи, с оглед на което, ще Ви бъда благодарен, ако изпратите
информацията за нея до експертите, с които работи Вашата организация.
На следващо място, за нас ще бъде особено полезно да се запознаем с мнението на
Вашата организация по определен кръг основни въпроси, свързани с оценката на
актуалното състояние на юридическото образование и очертаване на необходимите
изменения в него. В тази връзка Ви моля да изразите становище по следните въпроси:

1. Необходимо ли е диференциране на обучението по право чрез въвеждане на
бакалавърска степен и магистърска степен или чрез установяване на възможността
за обучение в специализирани магистърски степени по право след завършване на
основната магистърска степен по право?
2. Намирате ли за актуална установената в чл. 7, ал. 2 от Наредбата за специалност
„Право“ единна програмна рамка на обучението по право чрез зададени
задължителни дисциплини и определен минимален хорариум по тях?
Необходими ли са изменения в нея?
Бихте ли направили конкретни предложения?
3. Как да бъде гарантирана по-висока степен на практическа насоченост на
обучението по право?
4. Необходими ли са промени в реда и естеството на протичане на задължителната
учебна практика в хода на обучението по право?
5. Как да бъде засилен деонтологичният елемент в обучението по право с оглед
гарантиране на върховенство на закона и пълноценното функциониране на
правовата държава в България?
6. Необходими ли са промени в действащата рамка на юридическо образование с
оглед ефективното прилагане на правото на ЕС и извличането на максимален
полезен ефект от участието на страната ни във Вътрешния пазар на ЕС?
7. Необходими ли са промени в реда на провеждане на държавните изпити при
завършване на специалността „Право“?
8. Необходими ли са промени в реда на осъществяване на стажа за юридическа
правоспособност и реда на провеждане на изпита за юридическа правоспособност?
Моля, доколкото възможностите на Вашата организация позволяват това, да ни
предоставите мнение по поставените въпроси в срок до 15 юли 2015 г.
Моля становището да бъде изпратено
Nadejda.Yordanova@justice.government.bg.
Бих желал
съдействието!
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