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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Застрахователно право 
 2. Код на курса: LAW 2011  
 3. Вид на курса: избираема 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІV 
6. Семестър: VІІ 

 7. Брой кредити: 4.5 
 8. Име на лектора: гл.ас. д-р Янка Тянкова, доц. д-р Антон Грозданов. 
      9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина по 
Застрахователно право е да запознае студентите с основните проблеми на правното 
регулиране на застраховането: принципите и условията за извършване на 
застраховането у нас, учредяването и извършване на дейност от застрахователни 
дружества и взаимозастрахователни кооперации, държавния надзор над тях, същността 
на застрахователния договор, сключването, правата и задълженията на страните по 
него, другите участници в застрахователното правоотношение, погасителната давност, 
основните видове застрахователни договори в имуществено и лично застраховане и др. 

10. Начин на преподаване: лекционен курс и решаване на казуси. 
11. Предварителни изисквания: Предпоставка за усвояване на материята по 

Застрахователно право е преминалото обучение по Търговско право. 
12. Съдържание на курса: Съдържанието на дисциплината включва три основни 

дяла - застрахователно устройствено право, договорно застрахователно право - обща 
част и договорно застрахователно право - отделни видове застраховки. В първия дял се 
разглеждат общите принципни въпроси на застрахователното право - понятието за 
застраховане, източниците както на обективното застрахователно право, така и на 
застрахователните отношения. По-специално внимание се обръща на правния режим на 
застрахователите - тяхното учредяване, лицензиране, преобразуване, прекратяване с 
ликвидация или обявяване в несъстоятелност, правния режим на чуждестранните 
застрахователи, органите и правомощията на държавния надзор над застрахователната 
дейност, застрахователния брокер и застрахователния агент. 

Във втория дял на учебната дисциплина се изучават общите въпроси на 
застрахователния договор: неговата характеристика, сключване, страни и участници, 
специфичните елементи на застрахователното отношение, задълженията на страните 
преди и след настъпване на застрахователното събитие, регреса и суброгацията на 
застрахователя. 

В третия дял на учебната дисциплина се разглеждат отделните видове застраховки, 
специалните продукти, предлагани на застрахователния пазар. Изучава се 
класификацията на основните видове застраховки - имущественото и личното 
застраховане, доброволното и задължителното застраховане, застраховките гражданска 
отговорност, превозните (карго) застраховките, застраховките живот, злополука, 
спестовните застраховки, тези на нотариуси, архитекти, общопрактикуващи лекари и 
др. Целият учебен курс е насочен към това да се добие адекватна представа за правната 
страна на застраховането като една от главните дейности в съвременното правно 
организирано общество. 

За осъществяване на учебния процес особени технически средства не са 
необходими, но е препоръчително да се осигурят на разположение на студентите 



отделни образци от общите и специални условия на застрахователите, застрахователни 
полици, както и образци от актовете на Комисията за финансов надзор – Управление 
Надзор на застрахователната дейност и др. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и решаване на 
казуси. 

15. Методи и критерии на оценяване: Първата фаза на изпита е писмената. 
Студентите решават тест, който покрива учебния материал. Тук се обръща внимание на 
основните знания на студентите, по значими за дисциплината въпроси. Втората фаза е 
устната и до нея се допускат студенти, издържали успешно теста. 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: коментар на съдебната практика и решаване на казуси. 
 
 
 
 
 
 


