Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Банково право
2. Код на курса: LAW 2002
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІ
6. Семестър: ІV
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: доц. д-р Емилия Станкова; проф., д-р по право, д.ик.н. Петър Цанков.
9. Резултати от обучението за дисциплината: Лекционният курс има за цел да запознае
студентите с основните понятия и институти на банковото право като специфичен
юридически институт, съдържащ норми на публичното и частното право. Чрез
запознаване с въпросите за правното положение на БНБ, на търговските банки и на
банковата несъстоятелност, банковото право дава възможност на бъдещите юристи да
придобият основни познания при реализацията им в банковата, търговската и други
сфери на икономиката и бизнеса.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: Необходимо е предварително изучаване на теория на
правото и конституционно право.
12. Съдържание на курса (анотация): В условията на пазарно управление на икономиката,
банката не е вече монопол само на държавата. БНБ, като Централна банка притежава
обаче откроени властнически правомощия, да издава лицензи на множеството търговски
банки, които е възможно да изпаднат и в несъстоятелност. Така, че методът на правно
регулиране не е единствено властнически, едностранно разпоредителен, а и на
равнопоставеност, присъщ на гражданско-правните отношения. Успоредно с това БНБ
може да открива банки и клонове в страна членка в ЕС или трета страна и обратно – те
могат да правят същото в България, ако получат лиценз.Всичко това налага да се изучава
задълбочено нормативната база на банковата система от бъдещите юристи.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпити – оценката се формира
като резултат от положените писмен и устен изпити. Положителната оценка от писмения
изпит е условие за преминаване към устната форма на изпитване.
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.

