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1. Предмет, обсег и система на индивидуалното принудително 
изпълнение.  

2. Изпълнителни способи. Същност и видове.  
3. Право на принудително изпълнение. Изпълняемо право.  
4. Изпълнителни основания. 
5. Изпълнителен лист. Производство по издаване. Издаване на дубликат 
от изпълнителен лист.  

6. Заповедно производство. Издаване на заповед за изпълнение. 
7. Издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ. 
8. Органи на принудителното изпълнение. Страни и участници в 
изпълнителния процес. Усложнения при страните в изпълнителния 
процес.  

9. Започване на изпълнителния процес. Спиране на изпълнителния 
процес. Прекратяване и приключване на изпълнителния процес. 

10. Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права. 
Съразмерност.  
11. Запор върху движими вещи на длъжника. Запор върху вземания на 
длъжника.  
12. Възбрана върху недвижими вещи на длъжника. 
13. Продажба на движими вещи. Усложнения. 
14. Публична продан на недвижими вещи. Усложнения.  
15. Особености при изпълнение върху вещи в режим на съпружеска 
общност. 
16. Изпълнение върху вземания на длъжника. Предаване на вземането за 
събиране или вместо плащане. 
17. Запор и изпълнение върху ценни книжа. Запор и изпълнение върху 
дял от търговско дружество. 
18. Присъединяване на кредитори. Разпределение. Плащане. 
19. Изпълнение на притезания за предаване на движими вещи. 
20. Изпълнение на притезания за предаване на недвижими вещи. 
21. Изпълнение на притезания за заместими и за незаместими действия. 
Изпълнение на задължения за бездействие.  

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю  Р  И  Д  И  Ч  Е  С  К  И    Ф  А  К  У  Л  Т  Е  Т  



22. Изпълнение на задължение за предаване на дете.  
23. Условия за законност на принудителното изпълнение. Видове 
защита срещу незаконно принудително изпълнение.  
24. Защита чрез обжалване действията и отказите на съдебния 
изпълнител. 
25. Защита на длъжника срещу принудителното изпълнение. 
26. Защита на длъжника срещу заповед за изпълнение. 
27. Защита на конкуриращ взискател. 
28. Защита на трето лице при въвод във владение.  
29. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ. 
30. Имуществена отговорност за вреди от незаконно принудително 
изпълнение.  
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