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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН СЪД – 

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ 

 

1. Дружество с ограничена отговорност: учредяване, недействителност 

на учредяването. Вписване и предпоставки за това. Действие на вписването. 

Положение до вписването. Капитал и имущество. Характеристика и взаимовръзка 

между тях. Увеличаване и намаляване на капитала. Дял в капитала и дружествен 

дял. Определяне на дружествен дял при прекратяване участието на съдружник в 

ООД. Прехвърляне на дружествен дял и отговорност за невнесена част от вноската 

в капитала от страна на прехвърлителя. Съсобственост върху дял: упражняване 

на правата от съсобствениците и отговорност. 

2.  Управление на ООД: общо събрание на съдружниците. Свикване и 

компетентност. Вземане на решения. Защита на съдружниците срещу решенията 

на ОС – искът по чл.74 от ТЗ. Правна природа и обхват на защита. Легитимация на 

ищеца – особености. Защита на членството: искът по чл. 71 от ТЗ – обхват на 

защита, легитимация на страните. Отграничаване на двата иска. Защита срещу 

нищожност на вписването, недопустимост на вписването и вписване на 

несъществуващи обстоятелства. Разграничаване на отделните фактически 

състави на иска по чл.29 от Закона за търговския регистър. Управител: функции, 

овластяване и заличаване и действието им спрямо третите лица. Уредба на 

отношенията между ООД и неговия управител. Отговорност на управителя спрямо 

дружеството. Особености на иска по чл. 145 от ТЗ в практиката на ВКС. 

3. Акционерно дружество: учредяване, вписване, изисквания при 

вписване. Капитал на АД. Акции, видове акции. Придобиване и прехвърляне на 

акции. Особености при прехвърлянето на поименните акции и тези на приносител. 

Безналични акции. Винкулирани акции. Временни удостоверения. Стойност и цена 

на акциите. 

4. Увеличаване на капитала на АД. Предпоставки и способи. Вземане на 

решение от Общото събрание на акционерите. Предимство на акционерите при 



издаване на нови акции. Намаляване на капитала на АД: понятие, и предпоставки. 

Видове и начини за осъществяването му. Вземане на решение от АС на 

акционерите. Защита на кредиторите при намаляване на капитала. Облигации. 

Понятие и условие за издаване. Видове облигации. Права на облигационерите. 

Правен режим на превръщането на облигации в акции. Последици за 

облигационерите и за АД. 

5. Управление на АД. Органи и компетентност при едностепенна и при 

двустепенна система на управление. Защита на акционерите срещу решенията на 

ОС – искът по чл.74 от ТЗ. Правна природа и обхват на защита. Легитимация на 

ищеца – особености. Защита на членството: искът по чл.71 ТЗ – обхват на защита, 

легитимация на страните. Отграничаване на двата иска. Защита срещу нищожност 

на вписването. Недопустимост на вписването и вписване на несъществуващи 

обстоятелства, разграничаване на отделните фактически състави на иска по чл.29 

от Закона за търговския регистър. 

6. Нормативна уредба на клаузата делкредере (del credere); 

Поръчителство и пасивна солидарност, съотношение между суброгационния и 

обратния иск на изпълнилия задължението поръчител; авалът като самостоятелен 

вид абстрактна сделка; правоотношения, възникващи по повод двата вида банкова 

гаранция. Преюдициран и прескрибиран менителничен ефект; търговска 

асигнация, ректа-менителница и договор за прехвърляне на вземане. 

7. Двойното битие на записа на заповед и предметът на делото при 

предявен положителен установителен иск по реда на чл.422, ал. 1 ГПК – във вр. с 

чл.417, т.9, предл. 1-во ГПК. Разпределяне на доказателствената тежест при 

твърдения или възражения, основаващи се на конкретно каузално 

правоотношение, във връзка с което е бил издаден процесния запис на заповед. 

Коносамент, товарителен запис и складов запис (с неговите две части). Условията 

за самостоятелно прехвърляне на варанта. 

8. Заповедното производство въз основа на документа по чл.417, т.2, 

предл. 3-то ГПК и валидното обявяване на предсрочна изискуемост на банковия 

кредит. Възможностите за частично уважаване на положителния установителен 

иск, предявен по реда на чл.422, ал.1 ГПК, когато предсрочната изискуемост не е 

била надлежно обявена на длъжника преди подаване на заявлението за издаване 

на заповед за изпълнение въз основа на извлечението от счетоводните книги на 



банката. 

9. Принципът на законоустановеност на застраховките и проблемът за 

правната същност на застраховката на финансов риск. Застрахователният интерес 

като специфично условие за валидност на застрахователния договор. Елементи и 

непрекъснатост на интереса в областта на имущественото застраховане. 

Хипотезата на сключен валиден застрахователен договор от лице, което не е 

носител на застрахователния интерес. Кръг на лицата, легитимирани да получат 

застрахователното обезщетение и хипотезата, в която е възможно 

застрахователят да задържи застрахователната сума. Одобрението на 

застрахователния договор като едностранна правна сделка. Прехвърляне на 

вземането за обезщетение от застрахования към застраховащия. 

10. Откриване на производство по несъстоятелност по ТЗ. Страни – 

процесуалноправна и материалноправна легитимация. Установяване на 

състоянието на неплатежоспособност/свръхзадълженост. Определяне на 

началната дата. Правомощия на съда по чл.613 ТЗ при разглеждане на молбата. 

Отлика от общия граждански процес. Видове решения във фазата на откриване на 

производство по несъстоятелност. Задължително съдържание на решенията. 

Действие и последици на решението за откриване на производство по 

несъстоятелност. 

11. Органи на несъстоятелността. Видове. Правомощия. Контрол върху 

действията на органите на несъстоятелността. Ролята на съда. Маса на 

несъстоятелността. Запазване и попълване на масата на несъстоятелността. 

Нищожни действия и сделки. Отменителни искове – хипотези. Предявяване и 

оспорване на вземания. Видове списъци. Одобряване на списъците от съда. 

Искове по чл.694 ТЗ. Надлежни страни. 

12. Оздравяване на предприятието. Легитимация за предлагане на план 

за оздравяване на предприятието. Съдържание на плана. Допускане, приемане и 

утвърждаване на плана за оздравяване на предприятието. Последици. Обявяване 

в несъстоятелност. Условия. Съдържание на решението. Осребряване на 

имуществото от масата на несъстоятелността. 

13. Разпределение на осребреното имущество. Сметка за разпределение 

– видове. Ред за извършване на разпределението. Одобряване и съдебен контрол 

върху сметката за разпределение. Прекратяване и възобновяване на 



производството по несъстоятелност. Условия. Възстановяване на правата на 

длъжника. Производство по стабилизация. Условия за откриване. Последици от 

откриването на производство по стабилизация. Разглеждане и утвърждаване на 

плана за стабилизация. Действие на плана. Прекратяване на производството по 

стабилизация. 

Относно процесуалноправните въпроси, препращаме към конспекта 

на колегите от ГК на ВКС, като отделно следва да се включи въпрос 

относно производството по търговски спорове. 

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

встъпване. Спор между кредитори. 

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

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

решение при обективно съединяване на искове. 

3. Доказателствени средства в гражданския процес. Доказване пред 

въззивната инстанция. 

4. Процесуални действия на разпореждане с иска. Оттегляне, отказ и 

изменение на иска. Съдебна спогодба. 

5. Правни последици на съдебното решение. Сила на присъдено нещо. 

6. Порочни съдебни решения: нищожни, недопустими и неправилни 

решения. 

7. Обжалване на съдебно решение. Право на жалба и основания за 

обжалване. Производство по обжалване. Въззивно обжалване. 

8. Обезпечително производство. Обезпечаване на предявен и на бъдещ 

иск. Развитие и приключване на производството. 

9. Охранителни производства. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


