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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава специализирани познания в сферата на правното регулиране на 

стопанските отношения.  Предмет на изучаване са отделните структури на търговското право и 

тяхното практическо проявление в контекста на икономическите и управленски специалности. 

Курсът освен традиционните дялове на търговското право включват и кратък обзор на правния 

режим на конкуренцията, правната защита на интелектуалната собственост и защитата на 

потребителя. С това се цели постигане на по добра обвързаност на чисто правните познания с 

тясно специализираните чисто икономически научни предмети. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира специални познания в сферата на 

търговскто право. Основни дидактични цели при излагането на учебния материал са следните: 

Осмисляне на същността на основните принципи на търговското право, отделните видове 

търговци, тяхната структура и начин на управление; 

Осмисляне на същността на търговската сделка като основен институт на търговското право; 

Възприемане  и практическа употреба на основните понятия и категории на търговското право, 

включително и в сферата на правния режим на конкуренция, интелектуалната собственост и 

защитата на потребителя.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е специализирана, отраслова в правното познание и затова предполага 

предварително слушане на лекции по основи на правото като въвеждаща дисциплина с цел 

усвояване на базов понятиен апарат и придобиване на начална обща правна култура в сферата на 

публичната администрация / административно и данъчно право / и частноправното регулиране / 

вещно и облигационно право / . 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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Специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Финанси Избираема 6 60   60 30   30 

Счетоводство и контрол Избираема 6 60   60 30   30 

Маркетинг Избираема  6 60   60 30   30 

Бизнес администрация Задължителна 6 60   60 30   30 

Международни 
икономически отношения 

Избираема  6 60   60 30   30 

Икономика и маркетинг 
на туризма 

Задължителна 6 60   60 30   30 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Обща характеристика на търговското право.  
Възникване и специфика. Източници и основни принципи. Сравнително-исторически преглед на 
развитието на правната уредба на стопанските отношения в България. 
 
Тема 2. Възникване на търговците.  
Търговски регистър.  
Действие и последици от вписването в търговския регистър.  
Търговски книги и счетоводство. 
 
Тема 3. Търговско предприятие . 
Обща характеристика, обхват и съдържание, прехвърляне на предприятието. Индивидуализиращи 
белези. 
 
Тема 4. Търговско представителство 
Обща характеристика. 
Видове търговско представителство – прокурист, търговски пълномощник и помощник, 
Видове търговски представителство - обикновен търговски представител, търговски посредник. 
 
Тема 5. Общо понятие за търговец.  
Видове търговци. 
Публични търговци- търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала, общински 
предприятия, национални компании и други публични търговци създадени със специален закон. 
 
Тема 6. Административно регулиране на стопанската дейност. Лицензионни режими- видове 
лицензи,  
 
Тема 7. Едноличен търговец. 
 
Тема 8. Търговски дружества . 
Обща характеристика, видове, защита на правата на съдружниците. 
 
Тема 9. Персонални дружества. 
Събирателно дружество. 
Командитно дружество. 
 
Тема 10. Капиталови дружества. 
Обща характеристика и отговорност. Понятие за капитал и неговите функции. 
Дружество с ограничена отговорност. 
Учредяване, видове, органи за управление, отношения между съдружниците. 
Акционерно дружество. 
Обща характеристика и учредяване. 
Ценни книги. Инвестиционни ценни книги. Акцията като ценна книга – понятие и видове. 
Акционерно дружество – органи за управление, отношения между акционерите. 
Особени видове акционерни дружества – публични дружества, инвестиционни дружества, банкови 
и застрахователни дружества. 
Борсата като акционерно дружество. Фондови и стокови борси.Фондов пазар. 
 
Тема 11. Кооперацията като търговец. 
Обща характеристика, органи за управление и представителство, имущество. 
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Тема 12. Концентрация на търговската дейност и обединения на търговците – консорциум и 
холдинг. 
 
Тема 13. Правна защита на конкуренцията.  
История на възникване, цели и принципи. Антикартелни и анминополни мерки. 
 
Тема 14. Правна защита на конкуренцията- мерки на държавно въздействие / определяне на цени 
и държавни помощи /, мерки против концентрацията на стопанската дейност и нелоялната 
конкуренция. 
 
Тема 15.Ликвидация на търговците. 
Процедура и правомощия на ликвидатора. 
 
 
Тема 16. Правни средства за защита и насърчаване на инвестициите. 
 
Тема 17. Потребителско право. 
Обща характеристика. Форми и средства за защита на потребителите. 
Потребителско право. 
Правен режим на качеството на стоките, търговската реклама, цените и ценообразуването. 
 
Тема 18. Търговски сделки-обща характеристика и видове. 
 
Тема 19. Търговски сделки-сключване и изпълнение. 
Търговски сделки- последици от неизпълнението, обезпечения 
 
Тема 20. Отделни видове търговски сделки. 
 
Тема 21.Производство по несъстоятелност. 
Предпоставки и обща характеристика на процедурата. 
 
Тема 22. Правен режим на приватизацията и следприватизационния контрол. 
 

 

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. Акцентът на курсовите задачи е 

поставен върху темите от учебната програма, които са свързани с  публичните и инвестиционни 

дружества, банките, борсите и застрахователните дружества като търговци със специфичен 

предмет, защита на конкуренцията и правата на потребителя. По този начин се цели и се постига 

обвързаност на учебния курс с чисто специализираните икономически учебни предмети, изучавани 

от студентите, както и ползване на вече набран емпирични знания от проведена учебна практика в 

банки 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

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

полагането на два теста - единият в средата, а другият - в края на семестъра. 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/или защитата на курсова задача. При заявено желание 
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на студентите изпитът може да се проведе и чрез устно събеседване. При тази изпитна  форма се 

преценява и достигната степен на комуникативност.  

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

предвид и текущата оценка. 

 
 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА  ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Търговско право книга първа и втора. Поля Голева издателство Фенея 2001 

2. Коментар на търговския закон книга първа, втора и трета. Огнян Герджиков 

издателство Софи-Р, София, 2007 год. 

3. Търговски сделки. Огнян Герджиков, изд. „Труд и право”, София, 2008 год.  

4. Правни аспекти на финансовите инструменти. Камелия Касабова. Изд. „Труд и право” 

София 2007 год. 

5. Закон за търговския регистър-тематичен коментар. Александър Кацарски. „Сиела”. 

София 2009 

6. Търговско пълномощие Камелия Касабова издателство Софи-Р 2004 

7. Производство по несъстоятелност. Нели Маданска издателство Сиби 2005. 

8. Събирателно дружество. Анета Антонова. Издателство Сиби 2004 

9. Търговски сделки. Обща част Соломон Розанис. издателство Фене. 

10. Търговско право-част първа и втора. Поля Голева 

11. Търговско право- Борис Ланджев, изд. НБУ, София, 2009 год. 
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Тема 1. Обща характеристика на търговското право.  
Възникване и специфика. Източници и основни принципи. Сравнително-исторически преглед на 
развитието на правната уредба на стопанските отношения в България. 
 
Тема 2. Възникване на търговците.  
Търговски регистър.  
Действие и последици от вписването в търговския регистър.  
Търговски книги и счетоводство. 
 
Тема 3. Търговско предприятие . 
Обща характеристика, обхват и съдържание, прехвърляне на предприятието. Индивидуализиращи 
белези. 
 
Тема 4. Търговско представителство 
Обща характеристика. 
Видове търговско представителство – прокурист, търговски пълномощник и помощник, 
Видове търговски представителство - обикновен търговски представител, търговски посредник. 
 
Тема 5. Общо понятие за търговец.  
Видове търговци. 
Публични търговци- търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала, общински 
предприятия, национални компании и други публични търговци създадени със специален закон. 
 
Тема 6. Административно регулиране на стопанската дейност. Лицензионни режими- видове 
лицензи,  
 
Тема 7. Едноличен търговец. 
 
Тема 8. Търговски дружества . 
Обща характеристика, видове, защита на правата на съдружниците. 
 
Тема 9. Персонални дружества. 
Събирателно дружество. 
Командитно дружество. 
 
Тема 10. Капиталови дружества. 
Обща характеристика и отговорност. Понятие за капитал и неговите функции. 
Дружество с ограничена отговорност. 
Учредяване, видове, органи за управление, отношения между съдружниците. 
Акционерно дружество. 
Обща характеристика и учредяване. 
Ценни книги. Инвестиционни ценни книги. Акцията като ценна книга – понятие и видове. 
Акционерно дружество – органи за управление, отношения между акционерите. 
Особени видове акционерни дружества – публични дружества, инвестиционни дружества, банкови 
и застрахователни дружества. 
Борсата като акционерно дружество. Фондови и стокови борси.Фондов пазар. 
 
Тема 11. Кооперацията като търговец. 
Обща характеристика, органи за управление и представителство, имущество. 
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Тема 12. Концентрация на търговската дейност и обединения на търговците – консорциум и 
холдинг. 
 
Тема 13. Правна защита на конкуренцията.  
История на възникване, цели и принципи. Антикартелни и анминополни мерки. 
 
Тема 14. Правна защита на конкуренцията- мерки на държавно въздействие / определяне на цени 
и държавни помощи /, мерки против концентрацията на стопанската дейност и нелоялната 
конкуренция. 
 
Тема 15.Ликвидация на търговците. 
Процедура и правомощия на ликвидатора. 
 
Тема 16. Правни средства за защита и насърчаване на инвестициите. 
 
Тема 17. Потребителско право. 
Обща характеристика. Форми и средства за защита на потребителите. 
Потребителско право. 
Правен режим на качеството на стоките, търговската реклама, цените и ценообразуването. 
 
Тема 18. Търговски сделки-обща характеристика и видове. 
 
Тема 19. Търговски сделки-сключване и изпълнение. 
Търговски сделки- последици от неизпълнението, обезпечения 
 
Тема 20. Отделни видове търговски сделки. 
 
Тема 21.Производство по несъстоятелност. 
Предпоставки и обща характеристика на процедурата. 
 
Тема 22. Правен режим на приватизацията и следприватизационния контрол. 
 
 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА  ЛИТЕРАТУРА 
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