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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава начални  общи познания за същноста и механизма на действие на 

правото като вид социален регулатор. Акцентът е поставен върху онези отрасли на публичното и 

частното право, които са непосредствено свързани с теоретичните и практически познания на 

студентите от икономическите и управленски специалности, а именно: правната регламентация на 

държавната администрация  и взаимоотношенията и с частно правните субекти, правни основи на 

данъчната система, видове и защита на собствеността, понятие за договор, процедура по 

сключване и изпълнение на договорите. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира  познания за това как функционира правото 

като нормативна система. Основни дидактични цели при излагането на учебния материал са 

следните: 

Осмисляне на същността на правото като институционализиран регулатор на стоково паричните 

отношения; 

Осмисляне на същността на правото като регулатор и ограничител на държавната власт и 

основните принципи на регламентация на отношенията държава (публична-държавна и общинска 

администрация)- стопански субекти (бизнес администрация); 

Възприемане  и практическа употреба на основните понятия и категория на публичното право и по 

конкретно сферата на административното право и процес, данъчно право и процес. 

Възприемане  и практическа употреба на основни понятия и категория на частното право и по 

конкретно на вещното и облигационно право. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е въвеждаща в правното познание и затова няма изискване за 

предварително слушане на други сходни дисциплини и е въвеждаща към изучаваната в 

следващите курсове дисциплина – търговско право (право ІІ част). 

 

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 



 2 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Финанси Задължителна 4 40   40 30   30 

Счетоводство и контрол Задължителна 4 40   40 30   30 

Маркетинг Задължителна 4 40   40 30   30 

Бизнес администрация Задължителна 4 40   40 30   30 

Международни 
икономически отношения 

Задължителна 4 40   40 30   30 

Икономика и маркетинг 
на туризма 

Задължителна 4 40   40 30   30 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1.Същност на социалното регулиране. 

Социална нормативна система. Правото и другите социални норми. 

Възникване и основни свойства на правото като социален регулатор. Възгледи за същността на 

правото. Функции на правото. 

Тема 2. Право и държава. 

Държавата като социална организация. Форма на държавата. 

Държавна власт-понятие и видове. Държавни органи- понятие и видове. 

Тема 3. Източници на правото.  

Понятие, видове и функции на източниците на правото. 

Нормативен акт като източник на правото и юридически акт-понятие, видове и юридическа сила. 

Влизане в сила и действие на нормативния акт. 

Система и структура на правото. Публично и частно право. 

Тема 4. Правна норма. 

Понятие, структура и видове правни норми. 

Тема 5. Субекти на правото. Правосубектност. 

Юридическо лице като субект на правото. Понятие и видове. 

Представителство. 

Тема 6. Юридически факт. 

Понятие и основни видове. 

Субективни права и задължения. Понятие, съдържание и видове. 

Правоприлагане. Понятие и стадии. Тълкуване на правото. 

Принуда в правото. Юридическа отговорност. Понятие, цели, видове. 

Правонарушение и санкция. Понятие и видове.  

Тема 7. Обща характеристика на публичното право- принципи и отрасли. Административно право-

предмет, система, източници и основни принципи. 

Понятие и видове администрация. 

Тема 8 Административно-териториално деление на България. Общината като административно-

териториална единица, местна администрация. 

Тема 9. Административен акт. 

Понятие, видове, изисквания за законосъобразност, обжалване, реквизити. 

Тема 10. Административно нарушение. 

Понятие,установяване, наказание. 

Тема 11. Данъчно право. 

Предмет, система, изтичници и основни принципи. 
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Данъци. Характеристика, функции и елементи. 

Видове данъци. 

Тема 12. Данъчен процес. 

Основни принципи и обща характеристика на правната уредба. 

Видове данъчни производства. 

Данъчно ревизионен акт. Съдържание и процедура по издаване и обжалване. 

Тема 13. Вещно право.  

Система. Източници и основни принципи. 

Понятие и видове вещи. 

Обща характеристика на вещите. Видове. 

Тема 14. Право на собственост. 

Понятие, съдържание и видове. 

Правен режим на общинската и държавна собственост. 

Концесии. 

Съсобственост. Понятие. Възникване. Видове. Прекратяване. 

Тема 15. Ограничени вещни права. 

Право на ползване. Право на строеж. Сервитути. 

Защита на вещнита права. Видове искове. 

Владение. Понятие. Видове. Последици. 

Тема 16. Облигационно право. 

Предмет. Система. Източници и основни принципи. 

Договор. Понятие и основни принципи. 

Сключване на договор. 

Тема 17. Основни видове договори. 

Обща характеристика на договорните задължения. 

Престация, Понятие и видове.  

Солидарни задължения. 

Тема 18. Изпълнение на договорните задължения. 

Неизпълнение. Понятие, видове, форми и последици. 

Тема 19. Отговорност за неизпълнение. Разваляне на договори. Неустойка. 

Обезпечаване на вземания- поръчителство, ипотека, залог. 

Особени залози. Отделни видове договори. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ  

класически лекции, казуси 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

 
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват 

през семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
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Работа на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава от 

полагането на два теста - единият в средата и засяга въпросите на административното право, а 

другият - в края на семестъра и засяга въпросите на данъчното право и процес и 

наоблигационното право. При формирането на тази оценка се има предвид и резултатите от 

разработената курсова задача.  

Семестриалният изпит е изпитен тест. Освобождаване от него се допуска с много добра и отлична 

оценка получена от двата теста и защитата на курсова задача. По желание студентите могат да 

бъдат изпитвани и чрез устен изпит с цел проверка на тяхната комуникативност. 

При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има предвид и 

текущата оценка. 

 
 

             ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
               

1. Основи на правото-книга на първа. Колектив- проф д-р. Златарев, проф. д-р.  

Караниколов, доц. д-р. Милкова, доц. д-р. Мулешкова, 1997 г. 

2. Основи на правото. Борис Ланджев, изд. НБУ, София, София,2008 г.       

3. Административно право и процес. Кино Лазаров, издателство Фенея. София, 2011 год. 

4. Административното право в схеми и определения. Маргарита Чешмеджиева, изд. 

Фенея, София, 2011 год. 

5. Данъчно право. Обща част. Данъчен процес. Иван Стоянов, изд. Фенея, софия, 2006 

год. 

6. Доказване по данъчни дела. Здравко Славчев. Изд. Нова звезда, София 2011,  

7. Данъчно-осигурително процесуално право. Здравко Славчев, изд. Софи-Р, София, 

2011 год.  
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 
  

  

  
 LW 272 

 ОСНОВИ НА ПРАВОТО 
 Лектор:  Доц.д-р В. Георгиев 

 

1.Същност на социалното регулиране. 

Социална нормативна система. Правото и другите социални норми. 

Възникване и основни свойства на правото като социален регулатор. Възгледи за същността на 

правото. Функции на правото. 

2. Право и държава. 

Държавата като социална организация. Форма на държавата. 

Държавна власт-понятие и видове. Държавни органи- понятие и видове. 

3. Източници на правото.  

Понятие, видове и функции на източниците на правото. 

Нормативен акт като източник на правото и юридически акт-понятие, видове и юридическа сила. 

Влизане в сила и действие на нормативния акт. 

Система и структура на правото. Публично и частно право. 

4. Правна норма. 

Понятие, структура и видове правни норми. 

5. Субекти на правото. Правосубектност. 

Юридическо лице като субект на правото. Понятие и видове. 

Представителство. 

6. Юридически факт. 

Понятие и основни видове. 

Субективни права и задължения. Понятие, съдържание и видове. 

Правоприлагане. Понятие и стадии. Тълкуване на правото. 

Принуда в правото. Юридическа отговорност. Понятие, цели, видове. 

Правонарушение и санкция. Понятие и видове.  

7. Обща характеристика на публичното право- принципи и отрасли. Административно право-

предмет, система, източници и основни принципи. 

Понятие и видове администрация. 

8 Административно-териториално деление на България. Общината като административно-

териториална единица, местна администрация. 

9. Административен акт. 

Понятие, видове, изисквания за законосъобразност, обжалване, реквизити. 

10. Административно нарушение. 

Понятие,установяване, наказание. 

11. Данъчно право. 

Предмет, система, изтичници и основни принципи. 
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Данъци. Характеристика, функции и елементи. 

Видове данъци. 

12. Данъчен процес. 

Основни принципи и обща характеристика на правната уредба. 

Видове данъчни производства. 

Данъчно ревизионен акт. Съдържание и процедура по издаване и обжалване. 

13. Вещно право.  

Система. Източници и основни принципи. 

Понятие и видове вещи. 

Обща характеристика на вещите. Видове. 

14. Право на собственост. 

Понятие, съдържание и видове. 

Правен режим на общинската и държавна собственост. 

Концесии. 

Съсобственост. Понятие. Възникване. Видове. Прекратяване. 

15. Ограничени вещни права. 

Право на ползване. Право на строеж. Сервитути. 

Защита на вещнита права. Видове искове. 

Владение. Понятие. Видове. Последици. 

16. Облигационно право. 

Предмет. Система. Източници и основни принципи. 

Договор. Понятие и основни принципи. 

Сключване на договор. 

17. Основни видове договори. 

Обща характеристика на договорните задължения. 

Престация, Понятие и видове.  

Солидарни задължения. 

18. Изпълнение на договорните задължения. 

Неизпълнение. Понятие, видове, форми и последици. 

19. Отговорност за неизпълнение. Разваляне на договори. Неустойка. 

Обезпечаване на вземания- поръчителство, ипотека, залог. 

Особени залози. Отделни видове договори. 

 

             ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
               
1. Основи на правото-книга на първа. Колектив- проф д-р. Златарев, проф. д-р.  Караниколов, 

доц. д-р. Милкова, доц. д-р. Мулешкова, 1997 г. 

2. Основи на правото. Борис Ланджев, изд. НБУ, София, София,2008 г.       

3. Административно право и процес. Кино Лазаров, издателство Фенея. София, 2011 год. 

4. Административното право в схеми и определения. Маргарита Чешмеджиева, изд. Фенея, 

София, 2011 год. 

5. Данъчно право. Обща част. Данъчен процес. Иван Стоянов, изд. Фенея, софия, 2006 год. 

6. Доказване по данъчни дела. Здравко Славчев. Изд. Нова звезда, София 2011,  

7. Данъчно-осигурително процесуално право. Здравко Славчев, изд. Софи-Р, София, 2011 

год.  


