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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1143
2. Наименование на учебната дисциплина: Основи на гражданското право
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лекторите: доц. д-р Живко Драганов, доц. д-р Антон Грозданов
9. Резултати от обучението – Целите на обучението по Основи на Гражданското право

са усвояване на понятия юридически език, юридическо мислене за правната уредба на
имуществените и свързаните с тях лични неимуществени отношения. Задачите, които се
поставят се отнасят до последователно усвояване на правната уредба на имуществените и
свързаните с тях лични неимуществени отношения-обща част, вещно право, право на
интелектуална собственост, облигационно право, семейно право, наследствено право.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:Студентите трябва да са придобили

правна култура и да са изучавали Основи на правото, Конституционно право,
Административно право, Икономика, Управление. Необходимо е да си служат с Интернет,
по възможност да ползват чужд език.

12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса по Основи на гражданското право
включва същността, предмета, системата, източниците и принципите на основите на
гражданското право.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Боянов, Г., Основи на гражданското право, С., 2009
• Тасев, С., М. Марков, Гражданско право Обща част, С., 2011 Допълнителна

литература:
• Боянова, Г., Вещните сервитутни права, С., 2008
• Марков, М., Облигационно право, 2011
• Балабанова, Хр., Зл. Сукарева, Г. Боянов, Ат. Василев, Л. Корнезов, Д. Радев, С.

Тасев, Б. Неделчева, Б. Ланджев, Т. Йосифова, Основи на правото, С., 2010
• Сборник нормативни актове, Граждански процесуален кодекс, Сиела, С., 2011
• Сборник норматевни актове по семейно и наследствено право, Семеен кодекс, Сиби,

2009
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Основен метод –

лекционен курс в зала и консултации.
15. Методи за оценка и критерии: Писмени и устни изпити. Оценяването е въз основа

на писмен изпит като се взима предвид разработеният реферат и участието в занятията, както
и присъствието на лекции.

16. Език на преподаване: български


