Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “3.8. Икономика”
Специалност: “Финанси и счетоводство”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Търговско право
2. Код на курса: LAW 1072
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3.0
8. Име на лектора: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
9. Резултати от обучението за дисциплината
Целта на учебната дисциплина по Търговско право е да запознае студентите с
основните проблеми на 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. Усвояването на материята позволява на бъдещите специалисти да работят
успешно като оперативни и главни счетоводители в търговски дружества и кооперации,
както и като консултанти в областта на бизнеса.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация)
Съдържанието на лекционния курс включва три основни дяла. Първият дял е посветен
на търговците като субекти на търговското право. Вторият дял се отнася за търговските
сделки.
В първия дял се разглеждат общите въпроси на търговското право, видовете търговци,
преобразуването на търговските дружества, ликвидацията и формите на търговските
обединения.
Във втория дял на учебната дисциплина се изучават въпросите за сключването,
изпълнението и прекратяването на търговските сделки, както и отделните видове търговски
сделки.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
- Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари, В., 2008
- Грозданов, А. Договорът за влог в публичен склад, В., 2010
- Грозданов, А. Ръководство по търговско право. Книга първа. Търговци. В., ВСУ, 2015.
- Грозданов, А. Несъстоятелност. Кратко ръководство. ВСУ, 2014.
- Голева, П. Застрахователно договорно право. С., 2011.
- Владимиров, И. Търговско право. Осмо преработено и допълнено издание. изд.
„Ромина”, С., 2011.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване:
Проверката на знанията се осъществява възоснова на следните:
При оценка знанията на обучаемите се оценяват способностите им:
Да дефинират основните принципи от действащото търговско законодателство.
Да познават основните положения от правната уредба на търговците и търговските
сделки.

Да обясняват основните характеристики на търговските дружества и на отделните видове
търговски сделки.
„ОТЛИЧЕН”: Студентът показва задълбочени знания, дава обосновани и точни
отвоговори на поставените въпроси. Успешно излага убедителни аргументи, както в полза,
така и срещу изразеното мнение в случаите на анализ. Заключителната част изразява ясно
становище на студента по въпроса, при това с прецизна терминология и литературна езикова
грамотност.
„МНОГО ДОБЪР”: Студентът има пълни и задълбочени познания, притежава
практически умения, има логична и задълбочена мисъл, умело си служи с правната
терминология. По-голямата част от информацията е умело разгърната. Доказателственият
материал е подкрепен ясно, точно и убедително с цитиране на нормативни актове.
Заключителната част изразява ясно становище на студента по въпроса, при това с прецизна
терминология. Допускат се отделни езикови неточности.
“ДОБЪР”: Студентът има пълни знания, притежава практически умения, има
задълбочена мисъл, умело си служи с правната терминология. Преобладава описанието
вместо аналитичното мислене. Отговорът съдържа основна информация, но с леко нарушен
баланс при представянето й. Доказателственият материал е подкрепен ясно, точно и
убедително с цитиране. От заключителната част се разбира становището на студента.
Допускат се отделни езикови неточности.
“СРЕДЕН”: Студентът отговаря по същността на въпросите с известни затруднения,
има недостатъчни практически умения и навици, не винаги излага точно мислите си.
Доказателственият материал е представен по разбираем, но неправилно структуриран начин.
Направен е опит за постигане на академичност в стила на изразяване. Някои от аргументите
са неправилно разбрани, но като цяло същността е ясна. Съществува опит за оформяне на
заключение, но позицията на студента остава неясна. Съществуват основни пропуски и
езикови неточности.
“СЛАБ”: Студентът няма необходимите знания, допуска принципни грешки,
затруднява се в отговорите, не умее да обясни същността на въпроса, не излага мислите си
логично. Недостатъчен обем от информация. В представянето на информацията липсва
добра аргументация. Тезата е поставена неточно и неясно. Цитирането е неправилно.
Наблюдават се груби грешки.
Писмени и устни изпити.
Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват посредством комплексна изпитна
оценка на знанията, които се основават на съдържанието на настоящата учебна програма.
До изпит се допуска студент, който е участвал пълноценно в учебния процес и е получил
положителна оценка от текущия контрол.
В процеса на обучението по дисциплината студентите получават точки, съгласно следните
критерии :
- за участие на лекционни занятия - по 10 точки на лекционен ден;
- лекционният курс завършва с тест за успешното решаване, на който се присъждат:
за оценка среден – 10 точки;
за оценка добър – 12 точки;
мн. добър – 15 точки;
отличен – 20 точки.
За допускане до изпит, студентът е длъжен да набере минимум 40 точки.
16. Език на преподаване: български

