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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1437
2. Наименование на учебната дисциплина: Правна закрила за бизнеса
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета - четвърта
6. Семестър: пети-осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: ас.д-р Даниела Михалева
9. Резултати от обучението: Целта на обучението по учебната дисциплина е да се даде на
студентите завършени знания в областта на изграждането и функционирането на ефективната
организация и администрирането на бизнеса, както и за правните механизми, които
обезпечават функционирането на тази система. На тази основа те ще могат да разбират и
работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване на конкретни практически
казуси.
10.Начин на осъществяне: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Административно право и процес, Основи на
правото, Търговско право
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина “Правна закрила на бизнеса” обхваща
въпроси, свързани със съдържанието на правните норми, регламентиращи възникване на
бизнес, осъществяване и функциониране на бизнес, определяне на правни средства за
дейности в бизнеса, за разрешаване на спорове при осъществяване на бизнес, създаване на
общи условия и правила за защита на лични данни, защита на конкуренцията, защита на
потребителите, защита на интелектуална собственост и други. Дисциплината има комплексен
характер и включва правни норми от различни отрасли на правната система и по-конкретно
от публичното и частното пространство.
13.Препоръчителна или задължителна литература:
1. Герджиков, О., (А. Калайджиев, К. Касабова, Т. Бузева, Ал. Кацарски) «Коментар на
Търговския закон», кн.1, Второ основно преработено издание  С. 2007
2. Герджиков, О., «Търговски сделки», 3-то изд., С. 2008
3. Неделчева, Б., „Право на интелектуална собственост”, С., 2002
4. Николов, П., Р.Карлова, В.Антонова, Л.Йорданова, Д.Йорданова, К.Пангелов, „Новата

правна уредба за защита на конкуренцията”, София, 2009
5. Големинов, Ч., „Правна защита на потребителите”, С.: Сиела, 2001
6. Сукарева, Зл., „Гражданскоправна защита на потребителя”, С.: Фенея, 2001
7. Стоянов, Ив. „Данъчно право и данъчен процес”, С., 2012
8. Мръчков, В., «Трудово право», Сиби, С., 2006

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се преподава
под формата на лекции. Решават се практически казуси, предвидени са консултации с
преподавателя. Обучаваните в порядък на самостоятелна работа се запознават с
препоръчителна литература. По отделните части се решават тестове, които се оценяват по
определена система.
15. Методи за оценка и критерии: "А" "ОТЛИЧЕН" - студентът показва всестранни и
задълбочени знания; "В " "МН. ДОБЪР " - студентът има пълни и задълбочени познания; "С "
"ДОБЪР"'-отговорът съдържа основна информация, но с леко нарушен баланс при



представянето й; "D" "или "Е" "СРЕДЕН" - студентът отговаря по същността на въпросите с
известни затруднения; "FX" или "F" "СЛАБ" - студентът няма необходимите знания.
16. Език на преподаване: български


