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Няколко думи за писането на курсова работа по Обща теория 

на правото 

 

 
 

За идеята и предназначението на този текст 

 

 Написването на една от първите Ви курсови работи в рамките на 

обучението Ви в Юридическия факултет е трудна задача, поради което 

следващите редове целят да Ви дадат някои насоки за нейното ползотворно 

решаване. Настоящото писание обаче представлява само едно мое лично 

мнение, което има инструктивен характер, без да е утвърждавано от 

преподавателите от Катедрата по теория и история на държавата и правото.  

То, разбира се, е написано с цялата ми доброжелателност и вярвам, че не би 

могло да Ви заблуди по определен въпрос. Все пак следва да го приемате не 

като официална инструкция, а като съвет, целящ да Ви помогне във Вашата 

работа. На много места съм опитвал да предугадя възможните въпроси, за да 

им отговоря наведнъж и най-добре, а другаде ми се е налагало и да обръщам 

внимание и на питания, които знам, че възникват, макар и да не одобрявам 

антиучебния настрой, криещ се зад тях: „За какво ни е тази курсова работа!?”, 

„Мога ли (просто) да препиша учебника?” и прочие... Като предлагам на всички 

още отсега да се настроят на една по-ученолюбива вълна и като се извинявам на 

мнозинството от добросъвестните студенти, за всички предупреждения по-

долу, адресирани единствено и само до по-несериозното малцинство, Ви 

предлагам да се захващаме със стоящото пред нас предизвикателство. 

 

Какво е курсовата работа по ОТП и какъв е смисълът от възлагането 

и написването й 

 

 Не приемайте следващите съждения като дефиниция, която следва да 

научите и усвоите, но доколкото все пак си обясняваме, как се пише курсова 

работа, следва и да си кажем простичко, какво именно е тя. Курсовата работа е 

произведение на студентското научното творчество – текст, представляващ 

аргументирано изложение по избран от студента проблем на Общата теория на 

правото. Курсовата работа не е сбор от цитати, а преглед, сравнение и 

обобщение на мненията в правната доктрина. 

Изготвянето й е част от програмата по Обща теория на правото 

неслучайно. С възлагането й се цели студентите да започнат да овладяват 

методите на работа с научната литература; да подобрят уменията си за работа с 

юридическата терминология; в резултат да разширят знанията си по 
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изучавания предмет, но дори по-важно: да развият своите творчески 

способности за съставянето на правни текстове. 

 Писането на юридически текстове (творческо по характера си, макар и 

осъществявано по строгите правила за работата с правната материя) е 

основната част от професионалната дейност на всеки юрист. Затова не следва да 

гледате на първия си опит в тази насока като на досадно задължение, а да му 

окажете изискваното сериозно отношение. 

 

Трите подхода за написване на една курсова работа 

  

 Създаването на курсовата работа може да осъществите чрез прилагането 

на три различни „техники”: 

 

11))  Първата, и единствено препоръчителната от тях, е старателната 

самостоятелна работа; 

 

22))  Втората техника е копирането на вече готови, чужди разработки; 

 

33))  Третата, и навярно най-глупавата възможност, която стои пред Вас, 

е заплащането за изготвяне на курсова работа от професионални 

„писачи” на студентски разработки, чийто рекламни материали 

лесно ще намерите светотатствено разпространявани дори из 

коридорите на Ректората. 

 

Позволих си това изброяване, за да Ви предложа в категорична форма да 

отхвърлите вторите два варианта като недобросъвестни, неползотворни за 

развитието Ви като млади юристи и забележете: високо рискови с оглед 

опасността да не положите успешно изпита си по ОТП. 

 

Според чл. 163, ал. 10 от Правилника за устройството и дейността на 

Софийския университет „Свети Климент Охридски” „Студент, който при 

проверка на знанията въвежда в заблуждение чрез преписване, подсказване и др. п., се наказва 

по чл. 137, ал. 2. Същото наказание се налага и при опит за подобно деяние.” Разпоредбата 

на въпросната втора алинея на чл. 137 пък от своя страна гласи, че „Наказанията, 

налагани на студентите са: 
1. забележка; 

2. предупреждение за отстраняване от Университета; 

3. отстраняване от Университета.” 

Следва да се считате предупредени, че спрямо 

Вашите курсови работи ще бъдат приложени 

електронни средства за контрол. Използването им 

позволява сравнението на представения от Вас текст с 
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всички Интернет-източници, както и с база-данни от 

стари от стари студентски разработки по ОТП. 
 

 Всеки опит за измама, стига да бъде открит, би довел до влошаване на 

отношенията Ви с Вашите преподаватели и до завишаването на изискванията 

към курсовата работа, която така или иначе ще следва да напишете. За да 

завърша, само ще отбележа – не смятайте, че заплащайки някому за 

написването на „чисто нова” курсова работа „специално за Вас”, няма в крайна 

сметка да получите именно скалъпен чрез Copy-Paste текст, който би бил 

напълно „разконспируем” за гореспоменатите електронни средства. 

 

 

Изборът на тема 

 

 Като се извинявам на мнозинството от добросъвестни студенти, че беше 

принудено да обременява вниманието си с тези заплахи, искам да пристъпя 

към най-трудния за мнозина въпрос – как избираме темата за своята курсова 

работа. Проблематизирането на „Избора”, изписването му с главно „И”, е 

разпространено сред студентите, но всъщност е напълно излишно. Наистина, 

темата на курсовата работа не е просто едно „заглавие”. Това е проблемът на 

ОТП, който следва да бъде изучен из основи и надлежно разгледан. С оглед на 

това е логично търсенията ни да започнат от Въпросника по ОТП, който има за 

функция да очертае кръга от теми, разглеждани по време на посещавания от 

Вас лекционен курс. Всяка подобна може да стане предмет на Вашата работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В това отношение не бива да се чувствате ограничени от границите на 

формулировката на различните въпроси. Така например, основополагащият 

въпрос № 28. Понятие за правна норма. Юридическа сила и юридическо действие на 

правните норми. третира проблеми, които могат да дадат много формулировки 

на тема за написването на курсова работа: 1) Понятие за правна норма 2) 

Юридическа сила на правните норми 3) Юридическо действие на правните 
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норми или пък по-обобщеното 4) Юридическа сила и юридическо действие на 

правните норми и т.н.  

 

Изборът на проблем, който ще разгледате следва да е съобразен с неговия 

обем – една прекалено всеобхватна тема трудно може да бъде разгледана 

достатъчно задълбочено, а прекалено конкретната такава може да Ви изправи 

пред недостига на относима научна литература. Особено важно е да харесате 

темата си, за да може писането й да Ви бъде приятно и така истински 

ползотворно. 

До известна степен можете да самоограничите избора си, ако с оглед 

знанията си в началото на втория семестър отхвърлите всички все още 

неразглеждани по време на занятията теми. Напротив, следва да имате 

предвид, че така или иначе трябва да изучите целия конспект по Обща теория 

на правото, а от друга страна – при повтарящи се теми ще бъда принуден да 

настоявам за тяхната промяна по договорка на конкуриращите се студенти. 

Затова при избора си, имайте предвид материята от първия до последния 

въпрос.  

Бих се зарадвал и проявил особени усилия във Ваша помощ, стига да се 

осмелите да захванете смела, «неконспектна» тема. Множество теми могат да 

бъдат погледнати през прозроците на високата наблюдателна кула, от която 

ОТП взира се в правния безкрай. Интересни примери в тази насока, можете да 

видите в материалите за миналите състезания за курсови работи: 

 

- https://goo.gl/WEqn3V  

- https://goo.gl/zJ7fVM  

 

Недей да копирате буквално чуждо заглавие, колкото и интересно 

да Ви звучи. Не поемайте по път, който някой друг вече е извървял. Не 

знаете, дали ще можете да го извървите по-добре. 

Ако не знаете, каква да бъде темата на курсовата Ви работа, 

изберете си тема от конспекта, за която Ви се пише и попитайте МЕН, 

какво курсова работа можете да създадете във връзка с нея. 

 

Планът 

 

Хубавата курсова работа се пише за няколко седмици, а не в нощта преди 

крайния срок за предаването й. Поради тази причина ще Ви е нужно да 

планирате внимателно времето за написването й. Като имате предвид 

долуизброените етапи, преценете, какво време да отделите на всеки от тях. 

 

1. Избор на тема; 

 

2. Подбор на научна литература; 

https://goo.gl/WEqn3V
https://goo.gl/zJ7fVM
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3. Работа с научната литература; 

 

4. Непосредствено написване на курсовата работа; 

 

5. Външно оформление на курсовата работа. 

 

На практика е естествено етапите, описани в точките от втора до пета до 

известна степен да се слеят – след първоначалното намиране на нужните Ви 

източници, можете да се завърнете отново към тази точка, за да намерите 

информация, станала Ви необходима по време на писането и прочие. 

Обособяването на подобни етапи в бъдещата Ви работа съм направил най-вече 

с цел по-долу да мога да напиша съвети за всеки отделен от тях. 

 

 

 

1. Избор на тема 

 

Изборът на тема вече разгледахме, като само искам да спомена и че 

избраната от Вас тема подлежи на съгласуване с Вашия асистент. 

 

2. Подбор на научна литература 

 

Тук трябва да съсредоточите своето внимание. Ако не прочетете 

достатъчно качествена научна литература, няма да успеете да изпълните добре 

поставената Ви задача. По-горе определихме курсовата работа като 

аргументирано изложение. Към момента обосноваването, което се очаква от Вас 

следва да се основава на умението Ви логически да съчетавате аргументите, 

взимани от научната литература, тоест да познавате трудовете по ОТП и 

успешно да се позовавате на тях, сравнявайки различните становища. 

За удобство можем да разделим научната литература на няколко основни 

групи. Подборът й следва да започне не по привичка от Интернет, а със 

запознаване с библиографията, посочена Ви в конспекта по ОТП – тя е Вашата 

задължителна отправна точка. 
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 След задължителното откриване на написаното по избраната от Вас тема 

в препоръчаната Ви литература, може да продължите с търсене в научната 

литература, непрепоръчана в Конспекта1. За целта ще Ви помогнат: 

 

 Позоваванията, използвани във вече прегледаните съчинения – това са 

вътрешните връзки между различните научни съчинения, по които 

можете да проследите дискусията между различните автори, съответно да 

откриете други изказвания по вълнуващия Ви въпрос; 

 

 Различните библиографски издания, както и правно-информационните 

системи, които често съдържат статии и най-вече кратки анотации на 

статиите, печатани в юридическия печат; 

 

 Тематичните библиотечни каталози, които съдържат раздел „Обща 

теория на правото” и различни подраздели в него, чиято обобщеност е 

значително по-голяма от тази на Вашата конкретна разработка (тоест няма 

да намерите „чекмедже” в библиотечния каталог, озаглавено 

„Юридическо действие на правните норми”, но пък можете да намерите 

материали за юридическото действие на нормите там, където общо са 

подредени съчиненията по ОТП). Намирайки нужния подраздел, можете 

да ограничите кръга на съчиненията, сред които търсите. 

 

С други думи: след като прегледаме литературата, посочена ни в 

Конспекта, следва „да разкрием скобите”, тоест да почетем и на свой ред 

цитираната литература (стига да ни е достъпна). Освен това библиотечните 

каталози и най-накрая Интернет, могат също да ни дадат относими към темата 

ни съчинения. 

 

Тук ми се иска да поясня недоверието ми към Интернет-източниците, 

което натрапчиво се промъква в този текст. Проблемът не се състои само в това, 

                                                
1 Разделянето на литературата на „препоръчана” и „непрепоръчана” няма за цел подценяването 

достойнствата на всички издания, влизащи във втората група. Голямо достойнство на включената в 

Конспекта Ви литература обаче е това, че тя съдържа заглавия с основополагащ характер, преценена е 

като най-подходяща с оглед целите на Вашето обучение и следователно следва да бъде използвана от Вас 

преди запознаването Ви с другите, по-специализирани трудове. 
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че Интернетът ни предразполага към повърхностно четене и директно 

копиране. Българският Интернет е доста беден на правна информация, а често 

това, което ще намерите в него, е писано от не особено сведущи по съответните 

въпроси люде. Освен всичко друго, позоваването на „Интернет” или 

„Уикипедия” не е авторитетно позоваване (каквото е това на определено научно 

съчинение, зад което с името си е застанал неговият автор), а напротив – 

признак за слаба подготовка. Цитирането на Интернет-източници следва да 

става с точен линк, за да може да бъде проверено авторството на използвания от 

Вас цитат.  

 

С всички уговорки можем да пристъпим и към изследването на 

електронните простори в следните направления: 

 

 Чрез търсенето по заглавието на Вашата курсова работа като 

ключова дума можете да намерите допълнителни съчинения, 

свързани с нея (особено доколко в някои сайтове за книжна търговия 

съдържанието на книгата бива помествано като част от представянето 

й); 

 Изследването на нормативната база във връзка с Вашата тема на 

този етап от Вашето образование, в който все още слабо познавате 

дори текстовете на основополагащите нормативни актове, може да 

стане именно чрез правно-информационните системи. 

 

 

 

 

3. Работа с научната литература; 

 

Колкото повече литература сте открили, толкова по-добре; колкото по-

добре обаче, толкова по-належаща става нейната систематизация. Моето 

предложение в тази насока е много просто. Първо, прочетете поне два пъти  

тези глави от общите курсове по ОТП, които разглеждат поставения от Вас 

проблем. Естествено е това да бъдат Вашите главни източници, отправната Ви 

точка. Познаването им ще Ви даде възможност да фиксирате, кои са главните 

моменти и така да оформи първите щрихи на плана за Вашето изложение.  

Например: Избрали сте определено явление, което да изследвате. Важно 

е да посочите, какво е значението на неговото изучаване; каква е определението 

му; по какви критерии се подразделят различните му видове и прочие. За целта 

Ви съветвам да си направите таблица, в която да отбелязвате, в кои съчинения 

се разглежда всяка от точките на Вашата бъдеща курсова работа: 
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Именно по този начин първоначалното общо впечатление, което сте 

получили при четенето на основните си източници, ще можете да 

преобразувате в едно задълбочено сравнение на различните мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагам Ви със съветите относно Непосредствено написване на 

курсовата работа и Външното оформление да продължим в един следващ, 

по-напреднал етап от Вашата работа. Можете да задавате своите въпроси по 

електронните канали за комуникация, за да им отговарям отново наведнъж, 

вграждайки отговорите в този текст. 

Най-належащата Ви задача в момента е изборът на тема на курсовата 

работа, за да мога аз да я одобря и да съставя списък с темите, които сте си 

избрали. 
  

  


