
ВЪПРОСНИК ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Същност, предмет, метод и система на търговското право 

2. Източници на търговското право. Видове. Конституцията. Законите. 

Подзаконови нормативни актове. Търговските обичаи. 

3. Субекти на търговското право. Общо учение за търговеца. Понятие за 

търговец. Физически лица, които не са търговци. Видове търговци. 

4. Търговски регистри. Обществена необходимост. Водене на търговския 

регистър. Обстоятелства, които подлежат на вписване. Публичност. Действие 

на вписването. Действие на обнародването. 

5. Търговски книги. Видове. Доказателствена сила. Санкции. 

6. Търговско предприятие. Правна същност. Предмет на дейност. 

Имущество. Фактически отношения. Сделки с търговско предприятие. 

7. Фирма. Понятие. Правна същност. Отграничаване на фирмата от 

търговската марка. Общи изисквания за фирмите. Особени изисквания за 

фирмите на отделните видове търговци. Промяна на фирмата. 

8. Седалище на търговеца. Отграничаване от адреса. Промяна на 

седалището и адреса на търговеца. 

9. Клон на търговец. Понятие. Правна същност. Регистриране. Промяна 

на седалището на клона. Търговски книги на клона. Подсъдност. 

10. Търговско представителство. Обществена необходимост. Понятие. 

Видове. Отграничаване от представителството в гражданското право. 

11. Прокурист. Понятие. Форма на прокурата. Обем на представителната 

власт на прокуриста. Прекратяване на прокурата. 

12. Търговски пълномощник. Понятие. Упълномощяване. Обем на 

представителната власт. Видове търговско упълномощяване. Прекратяване. 

13. Търговски помощник. Понятие. Права и задължения. 



14. Търговски представител. Понятие. Права и задължения на страните по 

договора за търговско представителство. Прекратяване на търговското 

представителство. 

15. Търговски посредник. Понятие. Права и задължения на страните по 

договора за търговско посредничество. 

16. Търговска тайна. Задължения за пазенето й. Съдържание на 

търговската тайна. Задължения за пазене на търговски престиж. Съдържание 

на търговския престиж. 

17. Едноличен търговец. Понятие. Положителни и отрицателни 

предпоставки. Регистриране на едноличен търговец. Съдържание на 

заявлението. Фирма. Заличаване в търговския регистър. 

18. Търговски дружества. Същност. Видове. Учредяване. Учредителен акт. 

Вписване на дружеството в търговския регистър. 

19. Действия на учредителите до вписването в трърговското дружество. 

Недействителност на търговското дружество. 

20. Вноски в капитала на търговско дружество. Видове. Извършване на 

паричните вноски. Непарични вноски. Оценяване. Форма. 

21. Защита срещу решения на търговско дружество. Защита на членството. 

Отмяна на решения на общо събрание на съдружниците, съответно на 

акционерите. 

22. Събирателно дружество. Обща характеристика. Учредяване. Вътрешни 

правоотношения. Уреждане. Права и задължения на съдружниците. 

23. Правоотношение на събирателното дружество с трети лица. Уреждане. 

Представителство. Отговорност. Прекратяване на дружеството и на 

членството. Относителни и абсолютни основания. 

24. Командитно дружество. Характеристика. Учредяване. Правоотношение 

между съдружниците. Уреждане. Права и задължения, които възникват за 

съдружниците от двете категории. Права и задължения на съдружниците от 

отделните категории.  

25. Правоотношение на командитното дружество с трети лица. Уреждане. 

Представляване на командитното дружество. Отговорност на дружеството и 

на съдружниците. Прекратяване на дружеството.  



26. Дружество с ограничена отговорност. Характеристика. Учредяване. 

Капитал. Дялове. Дружествени дялове. Членство. Възникване. Прекратяване. 

Права и задължения на съдружниците. Отговорност. 

27. Управление на дружеството с ограничена отговорност. Видове органи. 

Общо събрание. Управител. Контрольор. Изменение на дружествения 

договор. Прекратяване на дружеството. 

28. Акционерно дружество. Характеристика. Учредяване. Учредители. 

Учредително събрание. Вписване в търговския регистър. Капитал. Същност. 

Увеличаване и намаляване. 

29. Акции. Понятие. Видове акции. Сделки с акции. Права и задължения на 

акционерите. Облигации. Понятие. Видове. Права и задължения на 

облигационерите. Превръщане на облигации в акци.  

30. Управление на акционерното дружество. Системи. Представляване на 

дружеството. Годишно приключване и разпределение на печалбата. 

31. Командитно дружество с акции. Характеристика. Субсидирано 

прилагане на разпоредби. Учредяване. Фази. Учредители. Органи на 

дружеството. Прекратяване. Ликвидация. 

32. Еднолични търговски дружества. Понятие. Образуване. Имущество. 

Управление. Регистър на държавните предприятия и на предприятията с 

държавно участие. Разликата му от търговския регистър. 

33. Преобразуване на търговски дружества. Същност. Форми. Подготовка 

на преобразуването на дружеството. Извършване на преобразуването. 

Вписване. 

34. Защита на кредиторите при преобразуване на търговско дружество. 

Защита на съдружника или на акционера при преобразуване. 

Недействителност на преобразуването на търговско дружество. 

35. Ликвидация на търговски дружества. Същност. Ликвидатори. 

Уреждане на имуществените отношения на дружеството. Удовлетворяване на 

кредиторите. Разделяне на остатъка от ликвидационното имущество. 

36 Обединение на търговци. Същност. Видове. Консорциум. Видове 

консорциуми. Холдинг. Предмет на дейност. Кредитна дейност. 



37. Кооперации. Видове. Произход. Учредяване на кооперация. 

Имущество. Членствено правоотношения. Права и задължения на члена на 

кооперация.   

38. Органи на кооперацията. Общо събрание. Управителен съвет. 

Представител на кооперацията. Контролен съвет. Преустройство. Форми. 

Прекратяване и ликвидация на кооперация. 

39. Защита на конкуренцията. Монополно и господстващо положение. 

Забрана за установяването му и за злоупотреба с него. Концентрация на 

стопанска дейност. Забранени споразумения, решения и съгласувани 

практики. 

40. Нелоялна конкуренция. Същност. Отделни хипотези. Комисия за 

защита на конкуренцията. Правно положение. Функции. Производство. 

Отговорност. Санкции. 

41. Чуждестранни инвестиции. Същност. Чуждестранно лице. 

Икономически облекчения. Насърчения за първокласни инвестиции. 

Санкции. 

42. Борси. Понятие. Отграничаване от тържища. Видове борси. Борсови 

сделки. Видове. Борсови брокери. 

43. Същност на търговската сделка. Понятие. Видове търговски сделки.  

44. Сключване на търговска сделка. Приложимост на общото гражданско 

право за неуредените положения. Особености при сключване на търговска 

сделка. 

45. Изпълнение на търговската сделка. Приложимост на гражданското 

законодателство за неуредените положения. Особености при изпълнението 

на търговската сделка. 

46. Неизпълнение на търговската сделка. Приложимост на гражданското 

законодателство за неуредените положения. Особености при неизпълнението 

на търговската сделка. 

47. Търговски обезпечения. Приложимост на гражданското 

законодателство за неуредените положения. Неустойка. Поръчителство. 

48. Търговски залог. Търговско право за задържане. Задатък. Отметнина. 



49. Търговска продажба. Приложимост на гражданското законодателство 

за неуредените положения. Общи разпоредби за търговската продажба. 

50. Особени разпоредби за някои видове търговски продажби: транзитна 

продажба, продажба с допълнителна спецификация, продажба с периодично 

изпълнение, продажба с уговорка за узкупуване, продажба с предварително 

плащане на цената, продажба на изплащане, продажба чрез прехвърляне на 

ценна книга и продажба на публичен търг с явно наддаване. 

51. Договор за лизинг. Произход. Определение. Характеристика. Видове 

договори за лизинг. Задължения на страните. Лизинг на предприятие. 

52. Комисионен договор. Определение. Характеристика. Действие. Права и 

задължения на страните. Прекратяване. 

53. Спедиционен договор. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. Прекратяване. Давност. 

54. Договор за превоз. Определение. Характеристика. Видове. 

55. Договор за превоз на пътник. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. 

56. Договор за превоз на багаж. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. 

57. Договор за превоз на товар. Понятие. Сключване. Видове. Страни. 

Права, задължения и отговорност на страните. Давност. 

58. Договор за железопътен превоз на товари. Понятие. Характеристика. 

Сключване. Права, задължения и отговорност на страните. 

59. Договор за автомобилен превоз на товари. Понятие. Характеристика. 

Сключване. Права, задължения и отговорност на страните. 

60. Договор за въздушен превоз на товари. Понятие. Характеристика. 

Сключване. Права, задължения и отговорност на страните. 

61. Договор за морски превоз на товари. Понятие. Характеристика. Видове. 

Сключване. Права, задължения и отговорност на страните. Основание за 

освобождаване от отговорност. 

62. Чартър. Правна природа. Проформи. Действие. Особености в уредбата 

на отоговорността на страните по чартъра. 



63. Коносамент. Правна природа. Съдържание. Действие. Видове 

коносаменти. Прехвърлянето им. 

64. Обща авария. Характеристика.отграничаване от частната авария. 

Случаи и ред за разпределение. Разпределяне на щети, разходи и 

пожертвувания по обща авария. Правно значение на диспаша. 

65. Договор за превоз на товари по река Дунав. Понятие. Характеристика. 

Сключване, права, задължения и отговорност на страните. 

66. Договор за застраховка. Понятие. Характеристика. Сключване. 

Предмет. Права и задължения на страните преди и след настъпването на 

застрахователното събитие. Давност. 

67. Договор за текуща сметка. Определение. Характеристика. Действие. 

68. Банкови сделки. Определение. Характеристика. Отделни видове 

банкови сделки. 

69. Менителница. Определение. Характеристика. Форма. Съдържание. 

Участници в немителницата. 

70. Джиро. Видове. Действие. Падеж. Отказ за приемане или за плащане на 

менителницата. Искове. Давност. 

71. Запис за заповед. Определение. Характеристика. Препращане към 

правната уредба на менителницата. Задължения на издателя. 

72. Чек. Определние. Характеристика. Видове чекова способност. 

Превърляне на чек. Отговорност за плащане на чека. Пресеен чек и чек за 

минаване по сметка. Обратен иск поради неплащане. Давност. 

73. Влог в публичен склад. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. Складов запис. Части. Прехвърляне. Прекратаване 

на договора. 

74. Лицензионен договор. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. Прекратяване на лицензионния договор. 

75. Договор за стоков контрол. Определение. Характеристика. Права и 

задължения на страните. Прекратяване на договора. 

76. Производство по стабилизация на търговец. Понятие. 



77. Предпоставки за откриване на производство по стабилизация на търговец. 

78. Неприложимост на производството по стабилизация. 

79. Отклонение от правилото, че производството по стабилизация се открива 

само по отношение на търговец. 

80. Непосредствена опасност от неплатежоспособност. 

81. Компетентен съд за откриване на производството по стабилизация. 

82. Инициатива за откриване на производство по стабилизация. 

83. Недопустимост на служебно откриване на производство по стабилизация. 

84. Начало на производството по стабилизация. 

85. Разглеждане на молбата за откриване на производството. 

86. Откриване на производството. Действие на съдебното определение. 

87. Доверено лице. Проверител. Вещи лица. 

88. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. 

89. Действие на утвърдения план. 

90. Прекратяване на производството. 
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