
Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Банково право – предмет и източници. Мястото на банковото право в 

търговското право.  

2 Субекти на банковото право – понятие и правен режим.  

3 Централна банка – правен режим. Функции и място в банковата система. 

Устройство и управление на централната банка. 

4 Търговски банки – понятие, учредяване и управление. Видове търговски 

банки. 

5 Капитал на търговска банка – първичен и собствен. Съотношение на 

капиталова адекватност на търговската банка. 

6 Надзор върху дейността на търговските банки. Организация на банковия 

надзор. Квестор. 

7 Вътрешнобанков контрол -  понятие, функции, органи, мерки за въздействие 

8 Ликвидност – понятие, правен режим, съотношения 

9 Публичноправен режим на кредитирането. Големи и вътрешни банкови 

кредити. Задължителни специални резерви (законови провизии). 

10 Безкасово плащане – понятие и общи принципи. Форми на безкасово 

плащане. 

11 Банкови сделки – понятие и видове.  Правен режим. 

12 Банков влог. Страни, форма, предмет, действие. Видове. 

13 Правен режим на гарантиране на влоговете 

14 Банкова сметка. Видове банкови сметки. Откриване, водене и закриване на 

банкови сметки. 

15 Банкова карта – понятие и  правен режим. Отграничение от сходни правни 

фигури. Видове банкови карти. Договор за банкова карта. 

16 Банков кредит. Елементи на договора. Видоме кредити. Сравнение с 

договора за заем. Особености в правния режим  на потребителския кредит. 

17. Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на 

акредитив. Плащане. Възражения на банката. 

18 Договор за наем на сейф – елементи на договора, действие, правна същност 

19. Банково инкасо. Банково документарно инкасо – понятие, елементи, 

действие. Директен  дебит. 

20 Кредитен превод  и  наличен паричен превод. Понятие, елементи, действие, 

изпълнение, оттегляне. Грешки. 

21. Банкова гаранция. Правна същност, елементи, видове. Плащане. Възражения 

на банката. Отграничаване от поръчителството. 

22 Доброволна и принудителна ликвидация на търговска банка.. 

23 Особености в режима на несъстоятелността на банките. 
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