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ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРАВНИТЕ ЗНАНИЯ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Проф. д-р д.и.н Петър Марков Цанков
Доц. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова

Въведение

Правото и правната наука са явления, които следват общественото разви-
тие и представляват сложен механизъм за въздействие и регулиране върху ця-
лостната система от отношения. По начало правото не обуславя, а следва ди-
намиката на съвременната икономика. В ролята си на надстроечна категория,
то се обективира чрез теоретични конструкции, основани на обобщения и опит,
натрупан в процеса на обществено развитие. Актуалността на правните знания
в икономиката е тясно обвързана с основната функция на правото като норма-
тивен регулатор на обществените процеси. Правото не е просто отражение на
промените в обществото, а е в състояние да ги ускорява или забавя. В този
смисъл правните знания и уменията за прилагане на правните норми играят
значителна роля за развитието на икономиката.

Връзката между правото и икономиката съществува и в университетите
като центрове за научно познание. Следствие от тяхното обективно взаимодей-
ствие е традиционното присъствие на правните знания в Икономически универ-
ситет – Варна. „Във висшето училище знанието не се свежда до механична
съвкупност от възприятия“1, а е особен процес, насочен към придобиване на
професионална компетентност, с цел нейната успешна реализация.

Значението на правните знания в подготовката на бъдещите икономисти
се отнася до: а) придобиване на теоретично познание по фундаментални правни
категории и оформяне на особен тип правосъзнание; б) висока степен на правна
култура, която позволява адекватно приложение на правните актове в практика-
та; в) разбиране на начина на действие на правото като нормативен регулатор;
г) опознаване на устройството на държавната администрация; д) придобиване
на конкурентно предимство, в резултат на комплексна правна и икономическа
оценка на обществените процеси.

В този смисъл, посочената констатация за актуалността на правните зна-
ния в икономиката, предопределя целта, обекта и предмета на тази статия.

1 Ковачев, Здр. Първата учебна програма на Висшето Търговско училище във Варна. Известия,
ИУ-Варна, № 1. 2012, с. 12.
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Целта на статията е да се направи периодизация и анализ в развитието на
правните знания в Икономически университет – Варна. Обект на изследване са прав-
ните знания в икономиката, а предмет на изследване са правните знания в Икономи-
чески университет – Варна. Целта се реализира чрез следните конкретни задачи:

 исторически преглед и периодизация на правните знания в ИУ Варна;
 посочване на основните лекционни купсове за определени исторически

периоди;
 посочване на преподаватели, които представят правните знания в Ико-

номически университет – Варна
Приемствеността предполага съхранение на историческата памет и отда-

ване на дължимото на първоучителите, които са поставили началото за въвеж-
дане на правните знания във Висшето търговско училище – Варна, прерастнало
в Икономически университет. В развитието на образователната институция
могат да се обособят четири основни периода.

1. Правните знания във Висшето търговско училище (ВТУ) – Варна
за периода 1920 - 1945 г.

Висшето търговско училище – Варна е основано през 1920 г със съдей-
ствието на варненската общественост,като първо търговско училище в страна-
та. Предстои 100-годишнината на образователната институция, което показва
устойчивостта и приемствеността й в подготовката на кадри с висше икономи-
ческо образование. Паралелно със значимата годишнина е и навършването на
25 години от самостоятелното съществуване на катедра „Правни науки“, като
част от университетската структура.

Със създаването на Висшето търговско училище (ВТУ) се осмисля и зна-
чимостта на правното знание и значението му за бъдещите висшисти. Ежегод-
но и до днес икономисти, наред със специалните дисциплини, изучават различни
правни дисциплини, подготвяйки се за най-ефективно управление на обществе-
ните процеси.

Първоначалният период, с който свързваме възникването на правните зна-
ния във Висшето търговско училище е от 1920 г. В първата учебна програма,
разработена от неговия основател проф. Цани Калянджиев и подписана от ми-
нистър Райко Даскалов, съществено място е отделено на следните правни дис-
циплини: обща теория на правото, гражданско право, търговско право, морско
право, международно право, конкурсно право2.

Програмата е основният методологичен документ, който отразява струк-
турата на научното познание. С оглед на включените в нея правни дисциплини
се констатира тяхната връзка с икономическата проблематика. Основни-
те акценти са поставени върху фундаменталните понятия от общата теория на
правото относно правните норми, субекти, правоотношение и характеристика
на юридическите факти. Следва специализиране на правните знания в частно-
правните отношения, свързани с гражданското, търговското и морското право.
2 Ковачев, Здр. Цит. съч., с. 13.
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Основните правни институти, които се изучават от тези дисциплини се от-
насят до собственост и отделни видове сервитути, основни договори – продаж-
ба, наем, замяна, застраховане, рента, спогодба, видове задължения и способи
за тяхното погасяване. Със значителен хорариум е търговското право, което
предоставя знания, свързани със субектите във формата на търговски друже-
ства, отделните видове сдружавания и тяхното управление, специфичните задъ-
лжения на търговците, основните търговски договори (за текуща сметка, коми-
сионен, транспортен, издателски, застрахователен договори и пр.), както и търгов-
ските ценни книги (запис на заповед и менителница).

Следва да се отбележи и една специфична особеност, свързана с обособя-
ването на отделна правна дисциплина под наименованието Конкурсно право. Тя
отразява проблемите относно търговската несъстоятелност, класифициране на
дълговете и тяхното събиране, особеностите на конкурсното производство като
форма за преодоляване на несъстоятелността и последиците при фалит. Дално-
видността на включването на тази дицсциплина в учебната програма е без-
спорна, като се има предвид актуалността на проблематиката и на съвремен-
ния етап.

Като преподавателите по правни дисциплини за периода 1921-1945 година
можем да посочим: Д-р Васил Карамихайлов – частен доцент по морско право
– 1921-1924; Евтим Воденичаров – частен доцент по морско право за периода
1927-1935 г; Д-р Горан Иванов – доцент по търговско и морско право 1937-1941,
Коста Караиванов – частен доцент по гражданско и търговско право 1927-1932;
Д-р Севдалин Пенчев – доцент по социално право и социална политика – 1940-
1944 г. и др.

От съхранените източници за научните изследвания и публикациите на
преподавателите по правни науки се констатира, от една страна, разнообразие
на научноизследователските теми и непреходност на тяхната актуалност, от
друга страна. Във тази връзка с това и сега с особена научна стойност са „Пра-
вата на акционера и тяхното накърняване” и „Корпоративната идея в съвремен-
ното стопанство”3,

2. Правните знания във Висшето държавно училище
„Свети Кирил Славянобългарски“ за периода 1945-1957 г.

Развитието на правните знания във Висшето държавно училище „Свети
Кирил Славянобългарски“ за периода 1945-1957 г. е тясно обвързано с
преподавателската и научната дейност на проф. Карол Иванов Телбизов, който
завършва университета в гр. Клуж (Румъния) със звание ласансие по държав-
ните и правните науки (1938 г). Той е провъзгласен за доктор в Юридическия
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен преподавател, той е и декан
на Счетоводния факултет за периода 1959-1960 г. и Декан на Търговско-стоко-

3 Иванов, Г. Правата на акционера и тяхното накърняване. С., 1932. ; Корпоративната идея в
съвременното стопанство. Годишник на ВТУ, т. 12, 1940 г. Цит. по Алманах на ВИНС „Д. Благоев”
Варна. Животописни и книгописни сведения за преподавателите, 1972, с. 104.
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ведния факултет от 1960 до 1966 година. Той се счита и за един от основатели-
те на катедра „Стопанско управление“ през 1967 г.

С убеждение за необходимостта от правни знания, които са важен компо-
нент от професионалната подготовка на икономистите, проф. Телбизов формира
у студентите мотивация и стремеж към спазване на закона и увеличаване на
правните знания. Автор е на множество учебници по “Гражданско право”, „Ос-
нови на държавата и правото”, „Международно право на туризма”. Паралелно
с това създава научни трудове, в които разглежда правни аспекти по конкретни
икономически проблеми. Те отразяват тясната връзка между правните знания
в икономиката и тяхното значение за подготовката на бъдещите икономисти. В
научните си изследвания разработва проблеми, свързани с договора за достав-
ка, договора за капитално строителство, договор за превоз на товари по море,
морските застраховки, отчуждаване, частната собственост върху земеделски
земи, ролята на държавния арбитраж, децентрализацията на системата за до-
говаряне и др4.

 Виден изследовател и преподавател на правни знания през този период е
и Димитър Димитров – професор по държавно и административно право за пе-
риода 1946-1947 година. По-важните правни дисциплини са свързани с основни-
те въпроси на държавното и административното устройство като: „Общо уче-
ние за държавата”; „Държавно и административно право” и „Социално право и
социална политика”.

3. Правните знания във Висшия институт за народно стопанство
 „Димитър Благоев“ (ВИНС) за периода 1957-1990 г.

Характерно за правните знания през периода 1957-1990 г. във Висшия
институт за народно стопанство (ВИНС) е ориентацията им към граждан-
ското и трудовото право на Република България. Този факт логически е оправ-
дан от тясната връзка на икономическата наука най-вече с частното ни право.
Поради това и основните курсове са по : „Основи на българското частно право“,
„Гражданско право за стопановеди“, „Гражданско право и строително законода-
телство“, „Международно частно право“, „Търговско право“, „Трудово право“,
„Морско право“.

Нов момент от развитието на правните знания е периодът от осем-
десетте години, резултат от дейноста на доцент Васил Йорданов Митков. Той
постъпва през 1983 година от Окръжен съд – Варна и е доцент в катедра „Граж-
данскоправни науки“ до 1994 г.

През периода 1983-1988 година като основна дисциплина за всички иконо-
мически специалности се въвежда дисциплината „Основи на правото“. Тя е вклю-
чена и сега в учебните програми ,като част от общообразователния фундамент
и обхваща най-важната проблематика от всички правни клонове от национална-
та ни система. Преподавателският състав е и основният авторски колектив,
който участва в написването на учебници и учебни помагала за съответния
4 Алманах на ВИНС „Д. Благоев“. Цит. съч, с. 206-209.
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период. Като по-важна литература под ръководството на доц. д-р В. Митков
могат да се посочат следните източници: „Право на НРБ и финансово-отчетно
право“, „Основи на административното, семейното трудово и наказателно пра-
во на НРБ“, „Стопанско право на НРБ“, „Основи на правото“5.

През този период настъпва институционализация и обособяването на само-
стоятелна катедра по Правни науки, която обединява преподаватели с юридичес-
ко образование. През месец декември 1989 година от катедра “Планиране и уп-
равление на народното стопанство”, с ръководител проф. Нора Мицова, се създа-
ва ново структурно звено – катедра „Правни науки”. Към нейния първоначален
академичен състав се включват доц. Васил Митков, доц. д-р Радослав Рачев,
доц.д-р Маргарита Бъчварова, д-р Соня Михайлова, Маргарит Мицев, Юри Стой-
ков и др. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Васил Митков. През този
период настъпва процес на непрекъснато разширяване на състава на катедрата.

4. Правните знания в Икономически университет – Варна за период
1990 - 2014 година

Развитието на правните знания в ИУ – Варна за периода 1990-2015 година
е тясно обвързано със създаване на Юридическия факултет – от 1991 г. до 1998
г. Правните знания се диференцират, с оглед на утвърдените критерии във вис-
шето образование, поради което се обособяват три правни катедри ”Публич-
ноправни науки”, “Гражданскоправни науки” Наказателноправни науки”.

Основател и декан на Юридическия факултет е проф. д-р. д.и.н. Петър Мар-
ков Цанков. През този период като преподаватели участват видни учени и предста-
вители на правната мисъл. Следва да се отдаде дължимото в подготовката на
бъдещите кадри по юридическо образование на член- кореспондент акад. Чудомир
Големинов, член-кореспондент Румен Янков, проф. д-р Иван Владимиров, доц. д-р
Н. Беронов, проф. д-р Б. Станков, проф. д-р Л. Йосифов и др. Едновременно с
преподавателската им дейност в Икономически университет – Варна, те са извес-
тни и с участието им в централни държавни органи и структури. През този период
е налице сериозна тенденция за обвързване на правните знания в университета с
практическата им реализация в отделни сфери на държавното управление. Като
преподаватели участват видни практици от съдилищата и прокуратурата6.

За периода 1993 – 1998 година като основни лекционни курсове се под-
държат правни дисциплини, легитимни за юридическото образование. За реали-
зиране на специалността „Право“ са привличани като хонорувани преподавате-
ли и практикуващи юристи За периода на съществуването на Юридическия
факултет са преподавани правни дисциплини, съобразени с държавните изиск-
вания, поради регулирания характер на юридическата професия.

5 Алманах на Икономически университет Варна.1981-1994. Животописни и книгописни сведения
за преподавателите. 1995, Университетско издателство ИУ – Варна, с. 270.

6 Лъчезар Добрилов – окръжен прокурор; проф. д-р Здравко Трайков – директор на Централен
затвор; Ванухи Аракелян – съдия от Окръжен съд Варна; Деспина Георгиева – съдия от районен
съд Варна и др.
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Считано от 1998 година и до сега, поради закриване на Юридическия факул-
тет, основният преподавателски състав образува една обща катедра „Правни на-
уки“, която до 2000 г. се ръководи от проф. д-р по право, д.и.н П. Цанков. В учебния
процес и в равитието на правните знания активно се включват и проф. Б. Станков,
доц. д-р Р. Рачев, доц. д-р М. Бъчварова, доц. д-р А. Андреева, доц. д-р Г. Йолова,
гл. ас. О. Маринова, Г. Цвяткова, ас. В. Владова. Основните дисциплини и препода-
ваните с тях правни знания са в тясна връзка с икономическите специалности и най-
четените са „Основи на правото“, „Финансово право“, „Търговско право“, „Граж-
данско и търговско право“, „Основи на правото и нормативно правно регулиране на
туризма“, „Трудово и осигурително право“, „Международно частно право“.

В съвременните условия, характерна за катедра „Правни науки” е вътреш-
ната специализация на академичния й състав, като се следва основното деле-
ние на правната ни система на публично и частно право. Това позволява под-
държането на правни знания и в двата основни дяла на науката.

Основната цел на академичния състав на катедра „Правни науки” е да
поддържа високи образователни стандарти в преподаването, да обновява и осъ-
временява правната теория с научни изследвания и да прилага творческите
постижения в практиката.

Заключение

Историческият преглед, свързан с възникването и еволюирането на прав-
ните знания в ИУ – Варна, е основание за следните изводи и констатации.

Необходимостта от правните знания е залегнала в методологията на ико-
номическото образование още от създаването на ВТУ – Варна, за което свиде-
телства първата учебна програма на висшето търговско училище от 1920 г.
Динамиката на броя на правните дисциплини е пряко свързана с целите на про-
грамата за преподаване на знания, които отговарят на развиващата се наука и
стандартите на европейското висше икономическо образование. Основна и трай-
на тенденция и сега е включването на правни знания и дисциплини с приоритет
в сферата на частното право като търговско право, трудово право, вещно право,
облигационно право. Като насоки за бъдещо развитието могат да се посочат:
разширяване на специализираните правни дисциплини в подготовката на иконо-
мисти, извършването на интердисциплинарни изследвания и създаване на съвме-
стни публикации, въвеждане на нови правни дисциплини в отделни специалности.

THE  EVOLUTION  OF  LEGAL  KNOWLEDGE
AT  THE  UNIVERSITY  OF  ECONOMICS  –  VARNA

Prof.  Dr  Ec.  Sc.  Petar  Tsankov,  Assoc.  Prof.  Dr  Margarita  Bachvarova

Abstract

In the present article there are discussed the origins and the evolution of legal knowledge
at the University of Economics – Varna. There is presented a historical overview and done a
division into periods of legal knowledge, in accordance with the stages of development of the
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higher school. There is discussed the first syllabus of the higher school of commerce and the
legal subjects included in it. There is observed certain dynamics of legal knowledge depending
on the goals of teaching, which follow the development of science and the standards of
European economic education. There is emphasized the main trend of the evolution of legal
knowledge in economics, connected with certain fundamental questions of the state system
and in private law relationships.
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