
Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Информатика и икономика
Професионално направление: Икономика
Специалност:  Данъчен и митнически контрол
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 3250
2. Наименование на учебната дисциплина: Търговско право
3. Вид: Задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: Първа
6. Семестър: Втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: Антон Грозданов
9. Резултати от обучението: Придобиване на теоретични и практически знания,

свързани с правното регулиране на търговския оборот: принципите и условията
за извършване на търговска дейност у нас, учредяването и извършване на
дейност от търговски дружества и еднолични търговци, същността на
търговската сделка, сключването, правата и задълженията на страните по нея,
погасителната давност, основните видове търговски сделки, както и с общата
правна уредба на производството по несъстоятелност.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Предпоставка за доброто усвояване

на материята е лекционния курс по „Основи на правото“.
12. Съдържание на курса: Съдържанието на дисциплината включва общите въпроси

на търговското право, видовете търговци, търговските книги, преобразуването
на търговските дружества, ликвидацията, формите на търговските обединения,
сключването, изпълнението и прекратяването на търговските сделки и
отделните им видове, както и общата характеристика на съдебното производство
по несъстоятелност.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене:
Грозданов, А. Ръководство по търговско право. Книга първа. Търговци. В.,

ВСУ, 2015.
Грозданов, А. Несъстоятелност. Кратко ръководство, ВСУ, 2014.
Грозданов, А. Договорът за влог в публичен склад, В., 2010
Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари, В., 2008;
Владимиров, И. Търговско право. Осмо преработено и допълнено издание. изд.

„Ромина”, С., 2011.
Голева, П. Правна защита на акционерите. С., 1994.
Голева, П. Застрахователно договорно право. С., 2011.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване
15. Методи за оценка и критерии: Оценяването на знанията се извършва по

шестобалната система въз основа на участието на  магистранта в лекционния
курс, способността му за самостоятелно мислене, степента на боравене със
специфичния понятиен апарат и др.

16. Език на преподаване: български


