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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 1152
2. Наименование на учебната дисциплина: Търговско право
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвърта
6. Семестър: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Живко Драганов
9. Резултати от обучението: Целите на изучаването на Търговско право са: придобиване на

знания за правното регулиране на стопанските отношения, които възникват от
стопанска-бизнес дейност и особено вникване в понятието търговец като лице, което
извършва търговски сделки; придобиване на умения за сключване и изпълнение на
търговски сделки; получаване на знания за правната защита на конкуренцията и за
забраната за нелоялна конкуренция; усвояване на изискванията и понятията относно
търговската несъстоятелност. Задачите са: усвояване на предмета на Търговското право,
запознаване със субектите на Търговското право, особено вникване в понятието
търговец, запознаване с търговското представителство, с търговските сделки и отделните
видове търговски договори, изучаване на търговската несъстоятелност.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни изисквания: Учебната дисциплина Търговско право се усвоява

ефективно ако студентите са придобили знания по Основи на правото, Конституционно
право, Административно право и административен процес, Икономика, Бизнес
мениджмънт, Счетоводство.

12. Съдържание на курса: Съдържанието на курса по Търговско право включва същността,
източниците и принципите на основите на управлението на търговското право.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Владимиров, Ив., Търговско право, С., 2011
• Неделчева, Б., Зл. Сукарева, Л. Караниколов, Ф. Рачев, Търговско право, С., 2009
• Калайджиев, А., Търговско право.Обща част, ИК Труд и право, 2011
• Ланджев, Б., Търговско право, ИК Нов български университет, 2010 Допълнителна
литература:
• Стефанов, Г., Търговско право, 2010
• Стефанов, Ст., Преферентни искове за попълване масата на несъстоятелността, Сиби,
2010
• Търговски закон, Сборник нормативни актове, съставил Ал. Кацарски, Сиела, 2010
• Търговски закон, Сиби 2011

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: 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


