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ПЪРВА ЧАСТ 

 

Първи модул 

 

Първият модул се състои от разработване на тема от изпитната програма.  

 

Теми за писмен конкурсен изпит 

№ Тема 

1 Понятие, същност и характерни особености на Международното публично право.  

2 Теория на съгласуване на волите. Понятие и видове източници на 

Международното публично право. Основни принципи на международното 

публично право. 

3 Понятие и видове субекти на Международното публично право. Институтът на 

признаването. Институтът на правоприемството. 

4 Институтът на международноправната отговорност на държавите и 

международните междуправителствени организации. Индивидуалната наказателна 

отговорност на физическите лица. 

5 Понятие, структура, наименование и видове на международните договори. 

Сключване и влизане в сила на международния договор. Ратификация и 

конфирмация на международния договор. Резерви. Депозитар.  

6. Действие на международните договори. Действителност и недействителност. 

Спиране и прекратяване на действието на международните договори. 



№ Тема 

7 Дипломатическо представителство – състав, функции, привилегии и имунитети. 

Постоянни представителства на държавите при международните организации. 

Правно положение на дипломатическия персонал. Лични привилегии и имунтети. 

8 Правен режим на консулските представителства – функции, привилегии и 

имунитети. Привилегии и имунитети на консулските длъжностни лица. 

9 Международни междуправителствени организации – същност, функции, членство, 

организационна структура.  

10 Универсални международни организации – ООН и специализираните 

международни организации от системата на ООН. Регионални организации по 

Глава VІІІ от Устава на ООН. 

11 Международни спорове. Мирни средства за разрешаване на международните 

спорове. Оказване на добри услуги, посредничество, анкетни и помирителни 

комисии. 

12 Международно правораздаване. Международен арбитраж. Международни 

съдилища. 

13 Европейският съюз – възникване и историческо развитие. Основни етапи на 

интеграцията. Цели и основни принципи на функционирането на ЕС. Характерни 

черти на правната система на ЕС. Международно право и право на ЕС.  

14 Договорна основа на ЕС – обща характеристика. Компетентност на ЕС – същност 

и видове. Принцип на предоставената компетентност.  Материална компетентност 

на ЕС.  

15 Институционална система на ЕС – обща характеристика. Принципи на 

институционалното изграждане. Институции – състав и компетентност.  

    

Втори модул 

 

Научно есе 

 
Вторият модул се състои в написване на научно есе, представляващо академичен 

текст в областта на международното право. 

 

 

 

 



ВТОРА ЧАСТ 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТАТА ПО ДВАТА МОДУЛА И КРИТЕРИИ ЗА 

ОЦЕНЯВАНЕ 

 
Писменият конкурсен изпит за прием на докторанти по научната специалност 

„Международно право” се провежда в два модула с общо времетраене от 4 часа. 

           Писменият изпит включва два модула.  

           Първият модул се състои от развиване на тема от изпитната програма, изтеглена 

на случаен принцип. Необходимо е кандидатите да демонстрират задълбочени 

познания в областта на международното право и способност да боравят с правната 

терминология. От тях се очаква да познават отделните правни институти от областта на 

международното право, тяхното място и техните особености, да познават развитието на 

правната уредба. От важно значение е да се покажат знания и относно развитието на 

правото на Европейския съюз. Очаква се кандидатите да познават основните 

доктринални становища и практиката на съдилищата. 

Оценяването е на основата на пълнота и прецизност на предоставените отговори. 

Необходимо е кандидатът да отговори писмено по всяка една от подтемите на основния 

въпрос. 

            Вторият модул на писмения изпит се състои от написване на научно есе. 

Научното есе е по актуален проблем от теорията или от практиката, който се отличава 

със своята значимост и/или с научната си новост. При написването на есето кандидатът 

следва да постави проблема и да определи неговата правна същност и значението му за 

развитието на теорията и/или на практиката. Анализът следва да отчита актуалното 

състояние на правната уредба. Въз основа на анализа кандидатът следва да направи 

обосновани заключения и изводи относно изследваното правно явление, неговата 

правна същност или други негови характеристики, включително да изложи вижданията 

си за развитието на правната уредба.   
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