Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Търговско право
2. Код на курса: LAW 2048
3. Вид на курса: задължителна
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІV и V
6. Семестър: VІІІ и ІХ
7. Брой кредити: 16.5
8. Име на лектора: доц. д-р Антон Грозданов, проф. д-р Иван Русчев.
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели): 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.
10. Начин на преподаване директно.
11. Предварителни изисквания: Предпоставки за успешното усвояване на материята
е преминалото обучение по дисциплините „Гражданско право – обща част” и неговите
специални части; „Вещно право”, „Облигационно право”, „Семейно и наследствено
право” и „Право на интелектуалната собственост”.
12. Съдържание на курса (анотация): Съдържанието на дисциплината 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. Библиография:
Владимиров, И. Търговско право. Осмо преработено и допълнено издание. изд.
„Ромина”, С., 2011.
Допълнителна: Грозданов, А. Договорът за морски превоз на товари, В., 2008.
Грозданов, А. Договорът за влог в публичен склад, В., 2010.
Голева, П. Застрахователно договорно право. С., 2011.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения.
15. Методи и критерии на оценяване: Първата фаза на изпита е писмената. При
нея студентите показват умения за писмено развиване на поставения въпрос. Тук се
обръща внимание и на правописа, правилното построяване на изречението и т.н.
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: не се предвижда.

