
Факултет: „Международна икономика и администрация” 
Катедра: „Международна икономика и политика”.. 
Професионално направление: 3.8 Икономика 
Специалност: Финанси и счетоводство 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
 1. Наименование на курса: Търговско право 
 2. Код на курса: LAW 3250 
 3. Вид на курса: задължителен, 
 4. Ниво: магистър  

5. Година на изучаване: първа, 
6. Семестър: първи,  

 7. Брой кредити: 4,5 
 8. Име на лектора:, доц. д-р Антон Грозданов; доц. М.Хаджолян 
 9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели): Цел на дисциплината  е да се запознаят студентите с осноните понятия и 
дейности на търговското право като условие за бъдещата им професионална 
реализация 

 10.Начин на преподаване: директно,   
 11.Предварителни изисквания: Макроикономика, микроикономика, Основи на правото. 
 12. Съдържание на курса: В първия дял се разглеждат общите въпроси на търговското право, 

видовете търговци, преобразуането на търговските дружества, ликвидацията и формите на 
търговски обединения. 

 Във втория дял се изучават въпросите за сключването, изпълнението и прекратяването на 
търговските сделки, както и отделните видове търговски сделки 
 13. Библиография: Основна: 

Основнен източник е: 
1. Владимиров, Ив. Търговско право. Осмо издание, С., 2011 
2.Голева, П., Търговски сделки, С., 2008 
3. Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари, Унивес. Изд., 2008/ 

 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции 15 седмици по 2 часа 
 15. Методи и критерии на оценяване:  
 Първата фаза на изпита е писмената. При нея студентите показват умения зна писмено 
решаване на поставения въпрос. Втората фаза е устната. При нея на студента се поставя 
допълнителен въпрос/въпроси от конспекта. Непосредствено след изпита студентът се запознава 
с мотивите за поставяне на конкретната оценка, както и за правото му на полагане на изпит за 
повишаване на оценката. 
 16. Език на преподаване: български  
 17. Практика: няма предвидена, дисциплината е теоретична. 
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COURSE DESCRIPTION 
 
 
1.  Course unit title: Commercial Law 
2.  Course unit code: LAW 3250 
3.  Type of course unit: compulsory 
4.  Level of course unit: Master  
5.  Year of study: first  
6.  Semester: first  
7.  Number of ECTS credits allocated: 4,5  
8.  Name of lecturer: Assoc. Prof. Anton Grozdanov, PhD, Assoc. Prof. M. Hadjolyan   
9.  Learning outcomes of the course unit: The course is designed to familiarize postgraduates with the 
concepts and activities of commercial law as a condition for their future professional realization.  
10. Mode of delivery: face-to-face  
11. Prerequisites and co-requisites: Macroeconomics, Microeconomics, Fundamentals of Law. 
12. Course contents: general corporate matters, types of traders, transformation of companies, 
liquidation and forms of trade unions are discussed in the first part.  
The second part deals upon the issues of the conclusion, performance and termination of commercial 
transactions as well as the various types of commercial transactions 
13. Recommended or required reading:  

1. Владимиров, Ив. Търговско право. Осмо издание, С., 2011 
2.Голева, П., Търговски сделки, С., 2008 
3. Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари, Унивес. Изд., 2008/ 

14. Assessment methods and criteria: lectures 2 classes a week for a period of 15 weeks  
15. Planned learning activities and teaching methods:  
The first phase of the exam is written. During that first phase postgraduates show their ability to solve 
the assigned task in a written form. The second phase is oral. Further question / questions from the 
synopsis are asked. Postgraduates are acquainted with the reasons for placing the concrete evaluation, 
as well as the right of examination to increase the assessment immediately after the exam 
16. Language of instruction: Bulgarian  
17. Work placement: none 
 
 


