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КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

                                           „ТЪРГОВСКО ПРАВО – ПЪРВА ЧАСТ” 

 

1. Понятие за търговското право. Същност, предмет, система и метод на правно регулиране.. 

2.Историческо възникване и тенденции в развитието на търговското право. 

3. ТП като частно право. Отграничение на ТП от ГП и другите отрасли в системата на 

правото. 

4. Основни принципи на търговското право.  

5. Източници на търговското право. Видове. 

6. Търговски спорове и способи за тяхното разрешаване. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Субекти на търговското право. Видове търговци. 

2. Търговска правоспособност. Правна индивидуализация на търговеца. 

3. Търговска фирма, седалище и адрес на управление.  

4. Търговско предприятие.  

5. Клон на предприятие. Клон на чуждестранно лице. 

6. Правно значение на търговските книги. 

7. Правно значение на търговските книги. 

 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 

 1. Търговски регистър – понятие и правна уредба.  

2. Водене и съхранение на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. 

3. Подлажащи на вписване обстоятелства и подлежащи на обявяване актове.  

4. Регистърно производство.  

5. Публичност на търговския регистър. Извършване на справки и издаване на удостоверения. 

6. Запазване на фирма и наименование.  

7. Отказ и обжалване. Отстраняване на грешки и непълноти. 

 

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

1. Търговско представителство – понятие и видове.  

 2. Търговски търговски управител – прокурист  

3. Търговски пълномощник  

4. Търговски помощник.  

5. Търговския представител.  

6. Търговският посредник.. 

 

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ 

1. Правно положение на едноличния търговец - физическо лице. 

2. Прехвърляне и наследяване на фирмата на ЕТ. 

 

ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ  

1. Правно положение на държавните и общински предприятия 

2. Управление на държавните предприятия. Договор за възлагане на управление. 
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ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Търговски дружества. Понятие и видове. Ред и условия за учредяване.  

 2. Капитал и имущество на ТД. Правен режим на непаричните вноски.  

 3. Недействителност на учреденото дружество. Основания. 

 4. Правна защита на членството в търговските дружества. 

 4. Правен режим на непаричните вноски в търговските дружества  

 5. Съдебен контрол върху решенията на общото събрание на търговските дружества. Видове контрол.  

 

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

 1. Събирателното дружество. Учредяване. Отговорност на съдружниците. 

 2. Вътрешни отношения между съдружниците в СД. Придобиване на членство. Права и 

задължения на съдружниците. 

 3. Управление на СД. Външни правоотношения между съдружниците в СД. Представителство. 

 4. Прекратяване на СД и членството в него. Последици от прекратяване на членството.  

 

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО 

 1. Командитното дружество. Обща характеристика. Учредяване.  

 2. Правоотношения между съдружниците. Правоотношения с трети лица. Управление и 

представителство. 

 3. Права и задължения на съдружниците в КД. 

 4. Разпределение на печалбите и загубите между съдружниците. Прекратяване на КД и 

членството в него. 

 

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 1. Дружество с ограничена отговорност. Учредяване.  

 2. Управление на ООД. Видове органи и тяхната компетентност. 

 3. Членство в ООД. Възникване и прекратяване на членството. Права и зад- 

я на съдружниците. 

 4. Капитал и имущество на ООД. Увеличаване и намаляване на капитала.  

 5. Прекратяване, ликвадация и заличаване на ООД 

 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

 1. Акционерно дружество – обща характеристика. Ред за учредяване . 

 2. Капитал и имущество на АД. Начини за изменение на капитала на АД.  

 3. Акции– понятие, видове и класове. Сделки с акции.  

 4. Придобиване на членство в АД. Права и задължения на акционерите.  

 5. Правни основи на управлението на АД. Системи за управление - органи и компетентност. 

 6. Особени правила за сключване на сделки от членовете на органите на управление 

 7. Облигации – видове и класове. Права на облигационерите. Превръщане на облигациите в 

акции. 

 8. Годишно приключване и разпределение на печалбите. Основания за прекратяване на АД. 

 

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ 

 1. Учредяване на КДА. Права и задължения на съдружниците.  

 2. Органи на управление и представителство. Разпределение на печалбата и загубата. 

Основания за прекратяване и ликвидация. 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

 1. Преобразуване на търговските дружества – понятие и правна уредба. Видове и форми на 

преобразуване.  

 2. Правна уредба на преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане. 

Фактически състав и правни последеци.  



 3. Правна уредба на преобразуване на търговски дружества чрез разделяне и отделяне отделяне на 

ЕТД. Фактически състав и правни последеци. 

 4. Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества 

 5. Правна защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски дружества 

 6. Преобразуване чрез промяна на правната форма 

 7. Защита на кредиторите, съдружниците или акционерите при преобразуване чрез промяна на 

правната форма 

 8. Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик 

 9. Преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от 

друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство 

 

ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

 1. Правен режим на ликвидацията на търговските дружества. 

 

ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИ 

 1. Обединения на търговските дружества. Видове обединения. Ред и условия за тяхното 

създаване.  

 2. Гражданското дружество, като форма за съвмества дейност. Консорциум – понятие и видове. 

 3. Холдинг.  

 4. Форми на сдружаване по правото на ЕС 

 5. Европейско обединение по икономически интереси.  

 6. Европейско дружество.  

 

КООПЕРАЦИЯ 

              1. Кооперацията като субект на търговското право. Ред и условия за учредяване.  

 2. Права и задължения на член –кооператовите. Прекратяване на членство. 

 3. Управление на кооперацията. Органи на управление – правомощия. 

 4. Имущество на кооперацията. Разпределение на печалби и загуби. 

 6. Съдебен контрол върху актовете на органите на управление. 

 6. Преустройство, прекратяване, ликвидация на Кооперация. 

 7. Правен статут на кооперативните съюзи и междукооперативните предприятия. 

 

ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО 

 1. Европейско кооперативно дружество. Учредяване. Капитал. Придобиване на членство. 

Органи на управление. Основания за прекратяване. 

 

2022 г. 

         Изготвил: 

          Доц. д-р Рая Илиева 

      


