
УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС  

ПО ПР. № 09/22.03.2018 Г. 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” ВЪВ ВЪРХОВЕН 

КАСАЦИОНЕН СЪД - ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

 

1. Недействителност на сделките. Особени случаи на 

недействителност. Предявяване на основанията в исковото 

производство. Правен интерес от предявяване на възражения за 

недействителност. 

2. Договор: понятие и видове. Особености на договора в 

облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен 

договор. Договор в полза на трето лице. 

3. Изпълнение на договора: същност и страни. Предмет на 

изпълнението. Време и място на изпълнение на договора. Даване 

вместо изпълнение. Суброгация. 

4. Неизпълнение на договора: същност и форми. Причини за 

неизпълнението, за които отговаря длъжника. Невиновна 

невъзможност за изпълнение. Забава на кредитора. 

5. Гражданска отговорност за вреди. Съпоставка между договорна и 

деликтна отговорност. Отговорността по чл. 200 КТ и отговорност 

по ЗОДОВ. 

6. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност. 

Видове солидарност. Неделимост на задълженията. 

7. Защита на кредитора. Имуществена отговорност. Упражняване 

правата на длъжника от кредитора. Отменителен иск. 

8. Представителство. Понятие и видове. Представителството в 

гражданското, търговското и трудовото право. 
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9. Давностни и преклузивни срокове. Начало, спиране, прекъсване и 

край на давностните срокове. 

10. Право на собственост. Съдържание на правото на собственост. 

Видове собственост. Способи за придобиване на собственост. 

11. Съсобственост: понятие и видове. Възникване и прекратяване на 

съсобствеността. Етажна собственост. 

12.  Вещни права. Видове защита на вещните права: петиторна и 

посесорна защита. Ревандикационен и негаторен иск. Исковете по 

ЗКИР. 

13. Владение и държане, Защита на владението и държането. Права на 

подобрителя върху чужд имот. 

14. Вписвания - актове подлежащи на вписване. 

15. Непозволено увреждане - обща характеристика. Ограничения. 

Отговорност за вреди, причинени от другиго. Отговорност за вреди, 

причинени от вещи. 

16. Неоснователно обогатяване. Общ състав на неоснователното 

обогатяване. Връщане на даденото без основание при отпаднало 

основание и при несъществено основание. 

17. Отговорност по трудово правоотношение. Дисциплинарна и 

имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена 

отговорност на 

18. Имуществени отношения между съпрузите. Режим на СИО. Режим 

на разделност. Брачен договор. Искове за трансформация на лично 

имущество. 

19. Наследяване по закон и завещание. Придобиване на наследство. 

Приемане и отказ от наследство - материалноправни и 

процесуалноправни последици. 

20. Другарство в исковия процес. Встъпване и привличане. Главно 

встъпване. Спор между кредитори. 
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21. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск 

и възражение за прихващане. Обратен иск. Инцидентен 

установителен иск. Съдебното решение при обективното 

съединяване на исковете. 

22. Предмет и обсег на доказване в гражданския процес. 

Доказателствени средства в гражданския процес. 

23. Съдебни актове. Разпореждания. Постановяване и стабилитет на 

съдебното решение. Решение при признание на иска и 

неприсъствено решение. Определения - видове и обжалване. 

24. Порочни съдебни решения: нищожни, недопустими и неправилни 

решения. Правни последици на съдебното решение. Сила на 

присъдено нещо. 

25. Въззивно обжалване на съдебните решения. Основания за 

обжалване. Правомощия на въззивния съд. Видове въззивни 

решения. 

26. Касационно обжалване. Основание за допускане, Ограничения за 

касационен контрол. 

27. Обжалване на определенията пред ВКС. 

28. Отмяна на влезли в сила решения по чл. 303 ГПК, Обсег. Основания 

за отмяна. Производство по отмяна. 

29. Особени искови производство - съдебна делба, сключване на 

окончателен договор. 

30. Защита на длъжника и на третите лица в изпълнителния процес. 

Постановление за възлагане на недвижимия имот — обжалване и 

защита по исков ред. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 

 


