
Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1. Обща характеристика на изпълнителното производство по ГПК като 

индивидуално принудително изпълнение и вид граждански процес. 

Сравнение и съотношение с други производства и способи за принудително 

удовлетворяване на вземания. 

2. Характеристика на правото на принудително изпълнение в изпълнителното 

производство по ГПК. 

3. Изпълняемо право. Изпълнителни способи – обща характеристика. 

4. Изпълнителни основания. Понятия. Изпълнителни основания по вътрешното 

право. 

5.  Изпълнителни основания по европейското право. Изпълнителни основания, 

издадени в държава, нечленка на ЕС. 

6. Заповедно производство по чл. 410. Защита на длъжника. Възражението по 

чл. 414. Иска на кредитора по чл. 422 във вр. с чл. 415.  

7. Заповедно производство по чл. 418 във вр. с чл. 417. Характеристика на 

документите по чл. 417- основания за издаване на заповед за незабавно 

изпълнени. Прилики и разлики на производството за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение със заповедното производство по чл. 410 ГПК. Защита 

на длъжника. Спиране на принудителното изпълнение. 

8. Производство за издаване на изпълнителен лист. Обжалване. Обективни и 

субективни предели на изпълнителния лист. Производство за издаване на 

дубликат на изпълнителен лист. 

9. Органи в индивидуалното принудително изпълнение. Правомощия. Местна 

компетентност. Страни в изпълнителното производство. Процесуално 

правоприемство. Други субекти. 

10.  Започване на производството за индивидуално принудително изпълнение. 

Покана за доброволно изпълнение. Процесулноправно значение на срока за 

доброволно изпълнение. Спиране и прекратяване на производството за 

индивидуално принудително изпълнение. 

11. Принудително изпълнение на парични вземания. Секвестируеми и 

несеквестируеми права. 

12. Изпълнение върху недвижими вещи. Възбрана. Опис. Оценка и начална цена. 

Обявление за публичната продан. Процедура по тайното наддаване. 

Наддавателно предложение. Отваряне на пликовете. Явен търг с устно 

наддаване. Предпоставки и процедура. 

13.  Обявяване на купувач. Възлагателно постановление. Постановяване. 

Обжалване. Влизане в сила. Последици. Въвод във владение на купувача. 

14. Усложнения при публичната продан. Последици от нестаналата публична 

продан. Връщане на задатъка. Нова продан. Материалноправни и 

процесуални проблеми при продажба на чужд недвижим имот. 

15. Изпълнение върху движими вещи. Запор. Опис. Начини на продажба. 

Процесуални проблеми на продажбите на движими вещи чрез магазин и 

борса. Процедура за продажба на движимите вещи чрез явен търг с устно 

наддаване. Материалноправни и процесуални проблеми при продажбата на 

чужда движима вещ. 
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16. Изпълнение върху вещи, съпружеска имуществена общност.  

17. Изпълнение върху вземания на длъжника. 

18. Изпълнението върху налични и безналични ценни книги.  

19. Изпълнение върху дял на длъжника от търговско дружество. 

20. Присъединяване на кредитори. Предпоставки. Правно положение на 

присъединените кредитори.  Защита на конкуриращ взискател 

21. Разпределение. Предявяване на разпределението. Обжалване на 

разпределението. – особености. Влизане в сила. Плащане. 

22. Изпълнение на притезание за предаване на движима вещ.  

23. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи. Защита на 

трети лица при въвод във владение. 

24. Изпълнение на притезание на заместими и незаместими действия, и за 

бездействия. 

25. Изпълнение на притезание за предаване на дете. 

26. Защита чрез обжалване действията на съдебния изпълнител. 

27. Защита на длъжника при оспорване вземането на взискателя. 

28. Искова защита на трети лица при изпълнение на парични притезания върху 

чужда вещ. 

29. Процесуални и материалноправни аспекти на имуществената отговорност на 

съдебния изпълнител  

30. Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета в частта относно изпълнението на 

решенията по граждански и търговски дела и част VІІ на ГПК. 

31. Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета в частта относно изпълнението на 

съдебните решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската 

отговорност и част VІІ на ГПК. 

32. Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за 

въвеждане на европейско изпълнително основание и част VІІ на ГПК. 

33. Регламент № 1896/2006 на европейския парламент и на съвета от 12 

декември 2006 година за създаване на процедура за Европейска заповед за 

плащане и част VІІ на ГПК. 

34. Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 

2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък 

материален интерес (в частта относно изпълнението на съдебните решения и 

част VІІ на ГПК. 

35. Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно 

компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 

съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения 

за издръжка (в частта относно изпълнението на съдебните решения) и част 

VІІ на ГПК 

36. Производството по несъстоятелност като вид граждански процес. Фази. 

Отграничения от другите производства, които го съпътстват. Сравнение и 

съотношение с изпълнителното производство по ГПК, принудителното 

изпълнение по ЗОЗ и други производства и способи за принудително 

удовлетворяване на вземания, ликвидацията. 

37. Основания за откриване на производството по несъстоятелност: 

неплатежоспособност и свръхзадълженост. 
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38. Субекти, за които може да се открие производство по несъстоятелност.  

39. Лица, легитимирани да подадат молба за откриване на производството по 

несъстоятелност. Задължение за подаване на молба. 

40. Процедурата за разглеждане на молбата за откриване на производството по 

несъстоятелност, подадена от длъжника. Процедурата за разглеждане на 

молбата за откриване на производството по несъстоятелност, подадена от 

кредитор. Присъединяване на кредитори. 

41. Предпоставки, процедура и акт на съда за налагане на предварителни 

обезпечителни мерки. Обжалване. Действие на обезпечителните мерки. 

42. Решение за откриване на производството по несъстоятелност: съдържание; 

обявяване в търговския регистър; сила на пресъдено нещо; незабавна 

изпълняемост, обжалване. Сравнение с решението, с което се отхвърля 

молбата за откриване на производството по несъстоятелност. 

43. Процесуални и материалноправни последици на решението за откриване на 

производството по несъстоятелност: чл. 635, ал. 1 ТЗ; чл. 635, ал. 2 ТЗ; чл. 

637 ТЗ, чл. 638 ТЗ и др. 

44. Призоваване. Вписване и обявяване в търговския регистър. Вписванията в 

книгата по чл. 634в ТЗ. 

45. Кредитори на несъстоятелността. Понятие. Стари и нови кредитори. Режим 

на лихвите. 

46. Маса на несъстоятелността. Понятие. Понятие за попълване масата на 

несъстоятелността. Искови, заповедни и изпълнителни дела за попълване на 

масата на несъстоятелността. Прихващане. 

47.  Исковете по чл. 646, 647, 645 ТЗ и чл. 135 ЗЗД. Подсъдност. Основания. 

Срокове за предявява. Легитимирани лица. Съединяване с исковете по чл. 

648 ТЗ. Процесуално положение на синдика и на длъжника. Процесуално 

представителство на длъжника. 

48. Синдикът като орган в производството по несъстоятелно. Временен, 

постоянен и служебен синдик. Правомощия. Синдикът като процесуален 

субститент и процесуален представител по делата, съпътстващи 

производството по несъстоятелност.  

49. Процедура за предявяване и приемане на вземанията от синдика. Срокове за 

предявяване. Списъци на синдика за приетите предявени вземания, за 

предявените, неприети вземания. Служебно вписване на вземания. 

50.  Одобряване на списъците на синдика при липса на оспорване. Възражение за 

оспорване на списъците на синдика. Процедура за разглеждане на 

възражението. Определението на съда. Обявяване в търговския регистър. 

Режим на определението. 

51.  Искът по чл. 694 ТЗ. Срок за предявяване. Легитимирани лица. Компетентен 

съд. Процедура за разглеждане. СПН на решението. Понятие за прието 

вземане. Понятие за неоспоримо вземане. 

52. Събрание на кредиторите. Видове събрания на кредиторите. Свикване. 

Правомощия. Начин на провеждане на събранието и на вземане на 

решенията. Процедура за отмяна на решението на събранието на 

кредиторите. Комитет на кредиторите като орган в производството по 

несъстоятелност. Факултативност. Правомощия. 

53. Оздравителното производство във вр. с целите на производството по 
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несъстоятелност удовлетворяване на кредиторите и оздравяване на 

предприятието на длъжника (чл. 607 ТЗ). Сравнение с класическите 

конкордатни процедури и с класическото производство за универсално 

принудително удовлетворяване. План за оздравяване на предприятието. Срок 

и легитимация за предлагане на плана. Задължително и факултативно 

съдържание на плана за оздравяване. 

54. Допускане на плана до гласуване от събранието на кредиторите. Насрочване 

на събранието. Процедура за гласуване и приемане на плана от събранието на 

кредиторите. Понятие за приет от събранието на кредиторите оздравителен 

план. 

55. Възражения срещу приетия план. Утвърждаване от съда на приетия от 

събранието на кредиторите план за оздравяване. Прекратяване на 

производството по несъстоятелност. Надзорен орган. 

56. Действие на утвърдения план. Възобновяване на производството по 

несъстоятелност при неизпълнение на утвърдения от съда план за 

оздравяване. 

57. Решението за обявяване на длъжника в несъстоятелност. Предпоставки. 

Съдържание. Обявяване в търговския регистър. Последици. Незабавна 

изпълняемост. Обжалване. 

58.  Решения по чл. 630, ал. 2; чл. 629б и чл. 632. Специфика. 

59. Осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелност. 

Понятие. Правомощията на синдика, събранието на кредитори и съда. 

60. Процедура за провеждане на осребряването: Обявление за продажбата. 

Място и време за извършването й. Таен търг. Незабавен търг чрез явно 

наддаване. Провеждане на нов търг с явно наддваване при условията на чл. 

717ж. 

61. Възлагателното постановление. Постановяване. Обжалване. Последици. 

62. Продажба при особени случаи: при съсобственост; пряко договаряне при 

условията на чл. 718, ал. 1, 3, 4; продажба на дялове - собственост на 

длъжника в други дружества. 

63. Разпределение на сумите, получени от осребряването на масата на 

несъстоятелност. Ред на вземанията. Сметка за разпределение. 

64. Приключване на производството по несъстоятелност. Предпоставки. Отчет 

на синдика. Заключително събрание на кредиторите. Решението на съда за 

приключване на производството. 

65. Обжалване на определенията и решенията, постановени в производството по 

несъстоятелност. 

66. Извънсъдебно споразумение между длъжника и кредиторите и прекратяване 

на производството по несъстоятелност. Възобновяване на производството 

при неизпълнение на извънсъдебното споразумение. 

67. Възобновяване на производството по несъстоятелност при условията на чл. 

744. Особености на възобновеното производство по несъстоятелност. 

68. Процедура за възстановяване правата на длъжника. 

69. Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по 

несъстоятелност. Приложно поле. Легални определения. Компетентен съд. 

Основно производство. Приложим закон. Информиране на кредиторите и 
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предявяване на вземанията им. 

70. Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производството по 

несъстоятелност. Признаване на решението за откриване на производството 

по несъстоятелност по основното производство. Правомощия на 

ликвидатора. Публикуване на решението. Вписване на решението в публичен 

регистър. Вторично производство по несъстоятелност. Частично 

производство по несъстоятелност. 
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