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АНОТАЦИЯ 

Търговското право като учебна дисциплина изучава търговското право на 

Република България и има строго специфичен предмет — изучава видовете търговци, 

търговските сделки и процедурата по търговска несъстоятелност. Учебната дисциплина се 

преподава в три части — първата изучава видовете търговци, втората - видовете търговски 

сделки и третата - производството по несъстоятелност на търговците. В първата част се 

изучават видовете търговци, особените принципи и правила за всеки вид търговец, 

структурата на търговците юридически лица, особените способи за преобразуване на 

търговските дружества и правилата за ликвидация на търговските дружества. Видовете 

търговци и особените правила за тях заемат най-важното място в тази връзка. Във втората 

част се преподават отделните видове търговски сделки и особеностите при всяка една от 

тях. В третата част на дисциплината се преподават особени правила, касаещи специалната 

процедура по несъстоятелност на търговците и последиците от нея. Вниманието е засилено 

при изучаването на особените правила за търговците, както и за установяване на 

приликите и разликите между отделните видове търговци и между търговските и 

облигационните сделки в гражданския оборот. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ   

Дисциплината ще даде основни знания във връзка с търговското право като един 

от основните клонове на действащото ни право. Студентите трябва да придобият знания за 

видовете търговци, техните специфики и особеностите на търговските сделки като 

правопораждащи, правопогасяващи и правопроменящи ЮФ, знания за решаване на 

основните въпроси по търговски дела, които възникват при правен спор с предмет 

търговски сделки и неизпълнението им или при спорове, породени от членствени 

отношения в търговските дружества, както и знания за открива, провеждане и 

прекратяване на производството по несъстоятелност на търговците. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът се изучава след като студентите са придобили основни знания по 

дисциплините Гражданско право (обща част), Облигационно право, Вещно право и 

Семейно и наследствено право. 
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно 

обучение 

л с у общ л с у общ 

Право Задължителна 11 100 65  165 100   100 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

I. ПЪРВА ЧАСТ 

Раздел първи: общо понятие за търговец, търговско предприяти и е сделки с него, клон на 

търговец и търговски регистър. 

1. Търговско право – понятие. Търговското право в правната система. Обхват и система на 

търговското право. Източници на търговското право – видове, особености. 

2. Субекти на търговското право - понятие за търговец. Търговска дейност. Видове 

търговци. 

3. Търговско предприятие - понятие, елементи. Сделки с предприятия. 

4. Клон на предприятие - понятие и правен режим. Търговска фирма и седалище. 

5. Търговски регистър - понятие, значение, уредба. Търговскоправна публичност - 

вписване на обстоятелства, обявяване на актове. Действие на вписването. 

Раздел втори: Търговско представителство - понятие и видове. 

6. Търговско представителство - понятие и видове. Отграничение от представителството 

по гражданското право. Прокурист. 

7. Търговски пълномощник и търговски помощник. 

8. Търговски представител. Отграничение от сходни фигури. Договор за търговско 

представителство. 

9. Търговски посредник. Търговска тайна. 

 

Раздел трети: видове търговци - едноличен търговец и търговски дружества, уредени в ТЗ. 

10. Едноличен търговец – понятие и правен режим. 

11. Търговски дружества – понятие и видове. Гражданско и търговско дружество. 

Дружество със съучастие. 

12. Учредяване на търговско дружество. Учредители. Дружествен договор. Учредителен 

акт. Недействителност на учредяването на търговско дружество -  понятие, основания, 

последици. 

13. Дружествено имущество – вноски на учредителите. Видове вноски. Непарична вноска. 

Скрита непарична вноска. 

14. Защита срещу решения на дружеството. Основания за отмяна. Нищожност. Защита на 

членството. 

15. Събирателно дружество – обща характеристика. Учредяване на СД. Вътрешни 

отношения в СД - права и задължения на съдружниците. Отговорност на съдружниците и 

дружеството. 

16. Външни отношения на СД. Прекратяване на дружеството и членството. Погасителна 

давност. 

17. Командитно дружество. 

18. Дружество с ограничена отговорност – понятие и обща характеристика. Учредяване на 

ООД. 

19.  Капитал и имущество на ООД. Основен и дружествен дял. 

20. Увеличаване на капитала на ООД. 
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21. Намаляване на капитала на ООД. Защита на кредиторите.  

22. Членство в ООД. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството. 

Наследяване на дружествен дял. 

23. Права и задължения на съдружниците в ООД. Последици от неизпълнение на 

задълженията. Изключване на съдружник. 

24. Управление на ООД. Органи и компетентност. Основания за прекратяване на ООД. 

25. Акционерно дружество – понятие, възникване и обща характеристика. Разграничение 

между АД и ООД. 

26. Учредяване на АД. Учредително събрание. Устав. 

27. Капитал и имущество на АД. Набиране и запазване на капитала. 

28. Временно удостоверение. Акции – понятие, видове и класове. Стойности на акцията. 

29. Сделки с  акции – поемане на емисия, продажба, апорт, заем. Придобиване на 

собствени акции. 

30. Увеличаване на капитала на АД – понятие, предпоставки, видове. Процедура. Защита 

на акционерите при увеличаване на капитала. 

31. Способи за увеличаване на капитала на АД. Увеличаване на капитала по решение на 

управителния орган, с непарична вноска и със средства на дружеството. 

32. Намаляване на капитала на АД – предпоставки, видове, способи, процедура. 

33. Защита на кредиторите при намаляване на капитала. Едновременно намаляване и 

увеличаване на капитала. 

34. Права и задължения на акционера. Принцип на равното третиране. Кадуциране на 

акции. 

35. Управление на АД. Системи на управление – органи и компетентност. 

36. Облигации – понятие, условия за емитиране. Видове и класове.  Ипотечни облигации. 

Стойности на облигацията. 

37. Права на облигационерите. Превръщане на облигации в акции. 

38. Публично акционерно дружество. 

39. Инвестиционни дружества – понятие и управление. Видове инвестиционни дружества. 

40. Договорен фонд. Дружества със специална инвестиционна цел. 

41. Командитно дружество с акции. 

42. Еднолични търговски дружества – понятие и видове. Учредяване и управление на ЕТД. 

Прекратяване.  Европейско дружество. 

43. Търговец – публично предприятие. Учредяване на търговски дружества – публични 

предприятия. Публични предприятия, създадени със закон. 

Раздел четвърти: преобразуване и ликвидация на търговските дружества. 

44. Преобразуване на търговски дружества. Форми на преобразуване. Фактически състав и 

действие на преобразуването.  Формиране и изменение на капитала при преобразуване на 

търговски дружества. 

45. Защита на кредиторите, акционерите и съдружници при преобразуване на търговски 

дружества. 

46. Преобразуване чрез промяна на вида на дружеството (правната форма) и чрез 

прехвърляне върху едноличния собственик. 

47.  Прекратяване и ликвидация на търговските дружества. 

Раздел пети: обединения на търговци и субекти, приравнени към търговците. 

48. Обединения на търговци – понятие и видове. Консорциум. Холдинг. Европейски 

обединения по икономически интереси. 

49. Кооперация – понятие, видове, образуване. Имущество на кооперацията. 

50. Членствено правоотношение. Управление на кооперацията. Преустройство, 

прекратяване и ликвидация. 
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II. ВТОРА ЧАСТ 

Раздел шести: видове търговски сделки - общо понятие, видове търговски сделки, 

принципи на изпълнението и неизпълнението, търговски обезпечения. 

51. Търговски сделки – понятие и видове. Сключване на търговските сделки – публична 

покана и публично предложение. Значение на мълчанието. Действие от чуждо име без 

представителна власт. 

52. Форма на търговските сделки – видове и особености. Електронен документ и 

електронен подпис. Сделки при общи условия. 

53. Изпълнение на търговските сделки – основни положения, особености. Дължима грижа. 

Солидарност. Лихви. 

54. Неизпълнение на търговски сделки. Понятие и форми. Непреодолима сила. Стопанска 

непоносимост. Отменина. 

55. Търговски обезпечения – понятие, видове, особености.  Обикновен търговски залог. 

Законен залог. Особени залози. 

Раздел седми: отделни видове търговски сделки - права и задължения, последици. 

56. Търговска продажба – понятие. Особености. Цена и срокове. Права и задължения. 

57. Особени правила за някои продажби – транзитна, дистанционна, с уговорка за 

изкупуване, с предварително плащане, на изплащане, чрез прехвърляне на ценна книга. 

58. Договор за лизинг. Отграничение от договора за наем и продажбата на изплащане. 

Оперативен и финансов лизинг. Сублизинг. 

59. Комисионен договор. Обща характеристика. Права и задължения а страните. Встъпване 

в изпълнителната сделка. Сделка на кредит. Отказ и оттегляне на поръчката. 

60. Спедиционен договор – същински и несъщински. Права и задължения на страните. 

61. Договор за превоз – понятие и видове. Сключване и форма на договора. Правно 

положение на получателя. Превозни документи – товарителница, товарителен запис, 

коносамент. 

62. Права и задължения на страните по превозния договор. Превоз на багаж. Отговорност 

на превозвача. 

63. Застрахователно право. Основни застрахователни термини - застрахователен риск, 

застрахователно обезпечение, застрахователно събитие, застрахователна премия, 

застрахователно обезщетение, застрахователна сума. 

64. Договор за застраховка.  Лично застраховане  - застраховки „живот” и „злополука”. 

65. Имуществено застраховане. Застраховка гражданска отговорност. 

66. Търговски банки. Банкови сделки – понятие, видове. 

67. Банков влог – понятие и видове. Банкова сметка – понятие и видове. 

68. Банков кредит – понятие. Отграничение от договора за потребителски кредит. 

Сключване. Видове. Предсрочна изискуемост. 

69. Банкова гаранция – понятие и обща характеристика. Видове. 

70. Банкова карта – понятие и видове. Електронни пари. 

71. Акредитив – понятие и правна същност. Правоотношения. Договор за откриване на 

акредитив. Видове. 

72. Банково инкасо. Документарно банково инкасо. 

73. Договор за наем на сейф – обща характеристика. Права и задължения. Съпоставка с 

договора за влог и договора за наем. 

74. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки. Складов запис – понятие, 

прехвърляне и предявяване. 

75. Ценни книги – понятие и видове. Сделки с ценни книги. 

76. Финансови инструменти – понятие. Видове – финансови инструменти-ценни книги; 

финансови инструменти, които не са ценни книги. 

77. Държавни ценни книги. Деривативни ценни книги. 
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78. Депозитарна разписка – понятие и видове. Варант. 

79. Опция. Фючърс. Форуърден договор. 

80. Понятие и особености на менителничното право. Менителница – понятие. форма и 

съдържание 

81. Издаване, предявяване и приемане на менителницата. 

82. Прехвърляне на менителницата. 

83. Плащане. Протест. Менителнично поръчителство. 

84. Запис на заповед. 

85. Менителнични искове. Възражения. Неоснователно обогатяване. 

86. Чек. Страни по чековото правоотношение. Чеков договор. 

87.  Факторинг, франчайзинг. 

 

III. ТРЕТА ЧАСТ 

Раздел осми: търговска несъстоятелност - понятие, принципи, етапи и правни последици. 

88. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност. 

89. Откриване на производство по несъстоятелност – предпоставки. Действие на съдебните 

решения. 

90. Маса на несъстоятелността – понятие и обхват. Запазване и попълване на масата – 

събиране на невнесен капитал, обезпечителни мерки, прекратяване на договори, забрана за 

прихващане. 

91. Запазване и попълване на масата на несъстоятелността - нищожни действия и сделки. 

Отменителни искове. 

92. Органи по несъстоятелността. 

93. Оздравяване на предприятието – производство. Оздравителен план – съдържание, 

действие и изпълнение. 

94. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. Извънсъдебно 

споразумение – сключване, действие. 

95. Обявяване в несъстоятелност – предпоставки, действие. Осребряване на масата на 

несъстоятелността. 

96. Разпределение на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на 

производството по несъстоятелност. Възстановяване правата на длъжника. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебните дейности се осъществяват посредством лекции (за студентите редовно и 

задочно обучение), както и чрез семинарни занятия (за студентите редовно обучение). 

Методите на обучение включват правен анализ на текстовете от закона, обсъждане на 

теми, отговори на въпроси и решаване на казуси. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

За студентите задочно обучение оценяването се извършва посредством участие в 

лекциите и изпитни резултати. За студентите редовно обучение оценяването се извършвам 

посредством участие в лекциите, семинарните занятия и изпитните резултати. 

   
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Голева, П. Търговско право. Обща  част. Търговци, Апис. 

2.  Голева, П. Търговски сделки, Фенея.  
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3. Стефанов, Г. Търговска несъстоятелност, Велико Търново. Абагард 

4. Калайджиев, А. Търговци., Сиби. 

5. Калайджиев, А. Акционерно дружество., Сиби. 

6. Илиева, Р. Търговско право. Общи положения. Видове търговци., Нова 

звезда 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Иванов, А. Търговски сделки и несъстоятелност., Сиела. 

2. Илиева, Р., Иванов А., Курс по търговско право., Сиела. 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  

  

 LW 401 

 ТЪРГОВСКО ПРАВО 

 Лектор:  Доцент д-р Красимир Коев 

 

 

1. Понятие за търговското право /ТП/ като обективно право. Характерните черти и 

мястото му  в правната система. Историческо развитие и съвременни тенденции в 

развитието на ТП.  

2.Търговско и стопанско право. Обхват и система на ТП. Източници на ТП – 

характеристика, видове 

3. Европейско търговско право 

4.Понятие за търговец, търговска правоспособност. Понятие за търговска дейност. 

Търговска и стопанска дейност. Индивидуализиращи белези на търговеца. Видове 

търговци 

5.Понятие за търговско предприятие. Прехвърлителни договори с търговско 

предприятие – изисквания, съдържание, действие. 

6. Клон на предприятие 

7.Търговска фирма – същност и правен режим. Принципи на фирменото 

право.Търговска фирма и търговска марка 

8. Защита на търговската фирма. 

9. Търговски регистър – материално- и процесуалноправни аспекти.  

10. Производство по вписване. Действие на вписването 

11. Търговско представителство – необходимост, правна същност. Особености и 

отграничение от гражданското представителство.  

12. Видове търговско представителство 

13. Прокурист. 

14. Търговски представител.  

15. Търговски посредник. Търговски пълномощник. 

16. Едноличен търговец – понятие и правен режим, отговорност, наследяване 

17. Сдруженията в ТП – възникване и сравнителноправен преглед. Понятие и 

видове търговски дружества. Дружествено право  
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18. Гражданско и търговско дружество – общо и различно. Дружество със 

съучастие 

19. Учредяване на търговско дружество. Учредителен договор. Учредителен акт 

20. Недействителност на учредено търговско дружество 

21. Членство в търговско дружество – възникване, прекратяване, съдържание и 

правна защита.  

22. Дружествено имущество – същност и съдържание. Вноски на учредителите 

23. Непарични вноски. Неизпълнение на задължението за непарични вноски 

24. Решенията на общото събрание на търговските дружества и тяхната отмяна.  

25. Събирателно дружество /СД/ -  понятие и учредяване. Вътрешни и външни 

отношения в СД . 

26. Представителство. Отговорността на СД и съдружниците. 

27. Прекратяване на дружеството и на членството 

28. Командитно дружество– определение, практическо значение, възникване, 

правен режим. Отговорност на съдружниците. Прекратяване  

29. Дружество с ограничена отговорност /ООД/ - определение и специфични черти. 

Предимствата и значението на ООД. Учредяване на ООД 

30. Управление на ООД. Органи, компетенции. Правно положение на управителя 

31. Членство в ООД – възникване, съдържание, прекратяване. Защита при 

принудително прекратяване на членството 

32. Капитал и дялове в ООД. Правен режим на дяловете на съдружниците.  

33. Увеличаване и намаляване на капитала – способи и процедура. Отговорност на 

съдружниците.  

34. Прекратяване на ООД 

35. Акционерно дружество /АД/-обща характеристика,  

36. Възникване  на АД– системи. Първично и вторично предлагане на ценни книжа  

37.Капитал – същност, увеличаване и намаляване 

38. Акция – понятие.Видове акции.Сделки с акции. Кадуциране на акции. Временно 

удостоверение 

39. Правен режим по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  

40.Членствени права и задължения на акционерите и последици от неизпълнение на 

задълженията 

41.Облигации и правата на облигационерите 
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42. Управление на АД- системи на управление, органи, правомощия,  

взаимоотношения между тях. Права на миноритарните акционери 

43. Общо събрание на акционерите – свикване, правомощия, решения 

44. Надзорен съвет, управителен съвет, съвет на директорите 

45. Годишен счетоводен отчет. Прекратяване на АД 

46. Публично дружество 

47. Инвестиционно дружество 

48. Придобиване на собствени акции от АД. Обратно изкупуване на акции 

49. Командитно дружество с акции 

50. Еднолични търговски дружества 

51. Преобразуване на търговски дружества- общи положения 

52. Сливане и вливане – фактически състав и последици 

53.  Разделяне, отделяне – фактически състав и последици 

54. Преобразуване чрез промяна на правната форма 

55. Защита на съдружници, акционери и кредитори 

56. Ликвидационно производство  

57. Обединения на търговски дружества – консорциум и холдинг. Субхолдинг  

58. Кооперации – определение, образуване, членство – възникване и прекратяване 

59. Имущество на кооперация.  

60. Управление на кооперацията.  

61. Съдебен контрол върху актовете на органите на кооперацията 

62. Публично предприятие – търговец 

63. Европейско обединение по икономически интереси 

64. Европейско дружество  

65. Европейско кооперативно дружество 

66. Понятие за търговска сделка /ТС/. 

67. Правни източници, характерни черти, отграничение от сделките в гражданското 

право. Съотношение между търговско и гражданско право  

68. Сключване на ТС. Принцип на договорна свобода. Определяне на престацията 

при ТС. 
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69. Действие на ТС. Извършване на действия без представителна власт 

70.  Нищожност и унищожаемост на ТС. 

71. Форма и видове форми на ТС. Договор при общи условия 

72. Изпълнение и неизпълнение на задълженията по ТС. Правни последици от 

неизпълнение на задълженията по ТС. Непреодолимата сила в ТП 

73. Неустойка. 

74.  Лихви при търговските сделки 

75. Отметнина.  

76. Стопанска непоносимост 

77. Търговски обезпечения - общи положения и специфика спрямо обезпеченията в 

гражданското право. Търговски залог, търговско право на задържане. 

78. Особен залог – предмет, учредяване, права и задължения, принудително 

осъществяване 

79.Търговска покупко-продажба – определение, съдържание, правно действие. 

Специфични черти на търговската продажба. 

80. Особени търговски продажби  

81. Инкотермс 

82. Договор за лизинг- определение, предмет, характеристика и съдържание. Видове 

лизинг – оперативен и финансов. Сублизинг 

83. Договор за финансов лизинг – същност и проблеми 

84. Комисионен договор - общи положения, права и задължения на страните, 

прекратяване. Отграничение от договора за поръчка 

85.Превозен договор – общи положения и правна уредба. Характеристика и форма. 

Документи. Права и задължения на страните. 

86. Отговорност на превозвача 

87. Договор за автомобилен превоз 

88. Договор за железопътен превоз 

89. Спедиционен договор -  общи бележки.Спедиционен договор и спедиционна 

дейност. Съдържание на спедиционното правоотношение.  

90. Същинска и несъщинска спедиция. Договорна отговорност на страните. 

Погасителна давност 

91. Договор за застраховка –понятие, характеристика, форма, елементи, съдържание 

92. Имуществено и лично застраховане. Застраховка ‘гражданска отговорност” 
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93. Договор за текуща сметка 

94. Банкови сделки – понятие. Видове. Договор за банков влог - обикновен влог, 

паричен, влог за управление на ценни книжа. 

95. Договор за банков кредит 

96. Акредитив. Банкова гаранция 

97. Борси и борсови сделки 

98. Договор за влог в публичен склад 

99. Лицензионен договор 

100. Факторинг 

101. Дистрибуторство 

102. Франчайзинг 

103. Ценна книга – понятие. Видове ценни книги – според различните критерии 

104. Правни функции и значение на ценните книги. Прехвърляне на ценни книги 40. 

Обезсилване на ценна книга 

105. Прехвърляне на права, материализирани в ценни книги  

106. Облигационни конститутивни ценни книги Менителница – понятие 

107. Предявяване и приемане на менителница. Възражения. Плащане 

108. Прехвърляне на менителница 

109. Менителнично поръчителство. Менителнични искове и възражения 

110. Запис на заповед.  

111. Чек 

112. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност. 

113. Откриване на производство по несъстоятелност – предпоставки. Действие на 

съдебните решения. 

114. Маса на несъстоятелността – понятие и обхват. Запазване и попълване на 

масата – събиране на невнесен капитал, обезпечителни мерки, прекратяване на договори, 

забрана за прихващане. 

115. Запазване и попълване на масата на несъстоятелността - нищожни действия и 

сделки. Отменителни искове.  

116. Органи по несъстоятелността. 

117. Оздравяване на предприятието – производство. Оздравителен план – 

съдържание, действие и изпълнение.  
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118. Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност. 

Извънсъдебно споразумение – сключване, действие. 

119. Обявяване в несъстоятелност – предпоставки, действие. Осребряване на масата 

на несъстоятелността. 

120. Разпределение на осребреното имущество. Приключване и възобновяване на 

производството по несъстоятелност. Възстановяване правата на длъжника. 
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