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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА "СЪДИЯ" В РАЙОНЕН СЪД – ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ 

 

I. МАТЕРИАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 

1.  Физически лица. Правноиндивидуализиращи белези. 

Правоспособност. Дееспособност. Безвестно отсъствие. Обявяване на смърт. 

Юридически лица. Понятие. Видове юридически лица. Юридически лица - 

търговци. Едноличен търговец. Търговски дружества. Кооперации. Юридически 

лица с нестопанска цел. 

2.  Обекти на правоотношения. Понятия и видове. Вещи, видове вещи. 

Нематериални блага. Пари и ценни книжа. Търговско предприятие. Наследство. 

Работна сила. 

3. Представителство. понятие и видове Представителство в 

гражданското право.Възникване и прекратяване. Представителство в търговското 

право - понятие и видове. 

4. Давностни и преклузивни срокове. Начало и край на сроковете. 

Спиране и прекъсване на давностните срокове. Действие на изтеклата давност. 

5.  Правни сделки. Понятие. Видове сделки. Съдържание и форма на 

сделките. Търговски сделки - понятие и видове. Недействителност на сделките. 

Понятие. Видове недействителност. Особени случаи на недействителност. 

6. Договор. Понятие. Видове договори. Особености на договора в 

облигационното, търговското и трудовото право. Предварителен договор. Договор 

в полза на трето лице. Изпълнение на договора. Същност на изпълнението. Страни 

при изпълнението. Предмет на изпълнението. Време и място на изпълнението. 

Даване вместо изпълнение. Суброгация. Неизпълнение на договора. Същност. 

Форми на неизпълнение. Причини за неизпълнеинето, за които отговаря длъжника. 

Невиновна невъзможност за изпълнение. Забава на кредитора. 

7. Отговорност за вреди в гражданското право. Граници на 

отговорността. Неустойка. Защита на кредитора. Имуществена отговорност. 



Упражняване на правата на длъжника от кредитора. Павлов иск. 

8. Продажба. Характеристика на продажбата. Видове. Задължения на 

страните. Търговска продажба – особености. Други възмездни договори. (Наем. 

Лизинг. Банков влог. Банков кредит). Дарение. Характеристика на дарението. 

Видове. Основания за отмяна на дарението. Други безвъзмездни договори. 

(Спонсорство). 

9. Мандатни отношения. Характеристика. Видове. Поръчка. Комисионен 

договор. Спедиционен договор. 

10. Непозволено увреждане. Характеристика. Отграничения. Отговорност 

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

Отговорност на държавата за верди причинени на граждани. 

11. Неоснователно обогатяване. Понятие. Видове фактически състави. 

12. Право на собственост. Съдържание на правото на собственост. 

Видове. Способи за придобиване на собственост. Съсобственост. Понятие. Видове 

съсобственост. Възникване и прекратяване на съсобствеността. Владение и 

държане. Видове владение. Защита на владението и държането. Права на 

подобрителя върху чужд имот. 

13. Отговорност по трудовото правоотношение. Дисциплинарна и 

имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на 

работодателя. 

14. Брак. Характеристика. Предпоставки за сключване на брак. 

Недействителност на брака. Прекратяване на брака. Основания за развод. 

Производство по брачни дела. Произход. Установяване и оспорване. 

Припознаване на деца. Родителски права и задължения. Закрила на детето. 

Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване и лишаване от 

родителски права. 

15. Наследяване. Понятие. Видове наследяване. Придобиване на 

наследство. Основни правила за наследяване по закон. 

 

I. ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ 

1. Основни принципи на гражданския процес. Иск. Характеристика. 

Видове искове. Предявяване на иск. Страни и представителство в гражданския 

процес. Гражданско съдопроизводство пред първата инстанция. Подсъдност. 



Производство по подсъдността. Разглеждане на делото от първоинстанционният 

съд. Специфики. 

2. Отклонения във връзка със страните. Другарство - характеристика и 

видове. Встъпване и привличане. Отклонения във връзка с предмета на делото. 

Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. Насрещен иск. Възражение 

за прихващане. Обратен иск. Инцидентен установителен иск. Съдебно решение 

при обективно съединени искове. 

3. Предмет на доказване. Доказателствена тежест. Доказателства в 

гражданския процес. Действия на разпореждане с правото на иск. Оттегляне, отказ 

и изменение на иска. Съдебна спогодба. 

4. Съдебни актове. Постановяване и стабилитет на съдебното решение. 

Правни последици на съдебното решеине. Сила на пресъдено нещо. Решения при 

признание на иска и неприсъствено решение. Определения - видове и обжалване. 

Разпореждания. 

5. Порочни съдебни решения. Нищожни, недопустими и неправилни 

решения. Обжалване на съдебно решение. Прави на жалба и основания за 

обжалване. Производство по обжалване. Въззивно и касационно обжалване на 

съдебното решение. 

6.  Особени искови производства. Видове. Характеристики. Бързо 

производство. Производство по съдебна делба. 

7. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ 

иск. Развитие и приключване на производството. 

8.  Заповедно производство. Характеристика. Видове заповедни 

производства. Предпоставки за водене на заповедно производство. Специфики. 

Възражение против заповедта за изпълнение. Действие на възражението. Иск за 

съществуване на вземането. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


