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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ“ В ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ 

 

1. Търговско представителство – обща характеристика и нормативна 

уредба. Прокура – определение, страни, правоотношения и възникване, 

прекратяване. Представителна власт на прокуриста. Обикновено търговско 

упълномощаване – определение, страни, правоотношение, възникване, 

прекратяване. Представителна власт на обикновения търговски пълномощник. 

Търговски пълномощник. Търговско посредничество. 

2. Обща характеристика на търговеца. Видове търговци. Търговци по 

занятие – физически лица.Търговци по организационна форма.Търговци по 

устройство и обем на дейността. Едноличен търговец. Търговски дружества – 

учредяване, управление, представителство. Европейско дружество и европейско 

обединение по икономически интереси. Преобразуване на търговски дружество. 

Ликвидация. Търговско предприятие – обща характеристика, състав. Сделки с 

търговско предприятие, форма. Търговско предприятие на Едноличен търговец и 

прехвърлянето му – специфики. Отговорност при прехвърляне на търговско 

предприятие и отделно управление. Клон. Търговски книги. Счетоводен баланс. 

ГФО. 

3. Търговски регистрър. Подлежащи на вписване и подлежащи на 

обявяване актове. Действие на вписването, заличаването и обявяването в 

Търговския регистър. Регистърно производство. Спиране на вписване. 

Дружествени спорове и съдебни производства по ЗТР. Видове дружествени 

спорове и съпоставянето им – ЧЛ.70, ЧЛ.71, ЧЛ.74 и чл.75 от ТЗ. Прекратяване на 

дружество по исков ред. Исково производство за установяване на несъществуващо 

обстоятелство, нищожно или недопустимо вписване и отношението му с 

Търговския регистър. 

4. Понятие за търговска сделка (ТС). Класическо определение и 

определението според правото на Европейския съюз. Правни източници, 



характерни черти на ТС, отграничение от сделките в гражданското право. 

Съотношение между търговско и гражданско право. Сключване на ТС. Принцип на 

договорна свобода. Определяне на престацията при ТС. Действие на ТС. 

Извършване на действия без представителна власт. Нищожност и унищожаемост 

на ТС. Форма и видове на ТС. Договор при общи условия. Изпълнение и 

неизпълнение на задълженията по ТС. Правни последици от неизпълнение на 

задълженията по ТС. Непреодолимата сила в ТП. Неустойка. Лихви при 

търговските сделки. Новите моменти в правния режим на лихвите според правото 

на ЕС. Отметнина. Стопанска непоносимост. Търговски обезпечения - общи 

положения и специфика спрямо обезпеченията в гражданското право. Особен 

залог – предмет, учредяване, права и задължения, принудително осъществяване. 

5.  Търговска покупко-продажба – определение, съдържание, правно 

действие. Специфични черти на търговската продажба. Особени търговски 

продажби. Инкотермс. Договор за лизинг – определение, предмет, характеристика 

и съдържание. Видове лизинг – оперативен и финансов. Сублизинг. Договор за 

финансов лизинг – същност и проблеми. Комисионен договор – общи положения, 

права и задължения на страните, прекратяване. Отграничение от договора за 

поръчка. Превозен договор – общи положения и правна уредба. 

Характеристика и форма. Документи. Права и задължения на страните. 

Отговорност на превозвача. Договор за автомобилен превоз. Новата уредба на 

отговорността на превозвача. Спедиционен договор – общи бележки. Спедиционен 

договор и спедиционна дейност. Съдържание на спедиционното правоотношение. 

Същинска и несъщинска спедиция. Договорна отговорност на страните. 

Погасителна давност. 

6. Договор за застраховка – понятие; характеристика, форма, елементи, 

съдържание. Имуществено и лично застраховане, Застраховка „гражданска 

отговорност”. Договор за банков кредит. Предсрочна изискуемост. 

7. Иск. Право на иск. Процесуални предпоставки – понятие, видове и 

правно значение. Видове искове. Цел и същност на обезпечението на иска. 

Обезпечителни мерки. Производство по обезпечение на иска. Предявяване на 

иска. Правни последици от предявяване на иска. Възможно поведение на 

ответника след получаването на препис от исковата молба. Защита на ответника 



срещу предявения иск. Процесуални действия на страните - обща характеристика. 

Процесуални бездействия. 

8. Общи правила за разглеждане на делото. Подготовка на делото в 

закрито заседание. Открито заседание по делото – функции и съдържание. Доклад 

по делото. Същност на доказването.Видове доказване и доказателствени 

средства.Производство по търговски спорове. Разглеждане на търговски дела пред 

първа инстанция. 

9. Отклонения във връзка със страните. Другарство. Встъпване на 

подпомагаща страна. Привличане на подпомагаща страна. Главно встъпване. 

Прехвърляне на спорно право. Отклонения във връзка с иска. Обективно 

съединяване на искове – понятие и видове. Насрещен иск и възражения за 

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

обективно съединяване на искове. Разлика с разглеждането на граждански дела 

като първа инстанция. 

10. Въззивно обжалване на съдебно решение, постановено по търговски 

спор. Основания за въззивно обжалване. Решения на въззивния съд. 

11. Касационно обжалване – обща характеристика. Критерии за достъп до 

касационно обжалване. Подаване на касационната жалба, допускане до 

касационно обжалване и образуване на касационното производство. Основания за 

касационно обжалване. Разглеждане на касационната жалба по същество. 

Решения на касационния съд. 

12. Видове порочни съдебни решения – нищожни, недопустими и 

неправилни решения. Правни последици на влязлото в сила решение. Сила на 

присъдено нещо (СПН). Обективни предели на СПН. Субективни предели на СПН. 

Изпълнителна сила. Конститутивно действие. Заповедно производство и 

производство по чл.422 от ГПК. 

13. Несъстоятелност. Предпоставки за откриване на производство по 

несъстоятелност. Неплатежоспособност. Материално правни предпоставки по 

чл.608 от ТЗ. Презумпция за неплатежоспособност. Свърхзадълженост. Разлика с 

неплатежоспособност.Постановяване на решение. Видове решения в 

производството по несъстоятелност. Действие на решението за откриване на 

производство по несъстоятелност. 



14.  Синдик. Правомощия на синдика по чл.658 от ТЗ. Възнаграждение на 

синдика и отговорност на синдика. Попълване на масата на несъстоятелността. 

Недействителност на действия и сделки. Отменителни искове. Активно 

легитимирани лица.Предявяване на вземанията. Установителен иск по чл.694 от 

ТЗ. 

15. Разпределение на осребреното имущество. Приключване на 

производство по несъстоятелност.Възобновяване на производството по 

несъстоятелност. Условия за възобновяването и действие на решението. 

Възстановяване на правата на длъжника. Предпоставки и производство по 

възстановяване. 

16. Производство по стабилизация на търговец. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


