ВСУ «ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ВЪПРОСНИК ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
І ЧАСТ
1.
Възникване на търговското право (ТП). Предмет, метод и принципи на
ТП. Отграничение от сродни правни отрасли.
2.
Система и източници на ТП.
3.
Субекти на ТП – понятие за търговец. Придобиване на търговско
качество. Видове търговци.
4.
Търговско предприятие – понятие и състав. Сделки с търговско
предприятие. Защита на кредиторите.
5.
Клон на търговеца – понятие и правен режим. Клон на чуждестранно
лице.
6.
Търговска фирма. Седалище и адрес. Търговски книги.
7.
Търговски регистър – понятие, значение, уредба. Търговскоправна
публичност – вписване на обстоятелства, обявяване на актове.
8.
Задължение за вписване и обявяване. Действие на вписването.
9.
Търговско представителство – понятие и видове. Отграничение от
представителството по гражданското право. Прокурист.
10.
Търговски пълномощник и търговски помощник.
11.
Търговски представител – понятие и видове. Отграничение от сходни
правни фигури. Договор за търговско представителство.
12.
Права и задължения на търговския представител. Прекратяване на
договора за търговско представителство.
13.
Търговски посредник. Търговска тайна.
14.
Видове търговци – класификационни критерии. Едноличен търговец –
понятие, правен режим.
15.
Сдружаванията в търговското право – възникване и сравнителноправен
преглед. Видове търговски дружества. Гражданско и търговско дружество. Дружество
със съучастие.
16.
Учредяване на търговско дружество. Учредители. Дружествен договор.
Учредителен акт.
17.
Недействителност на учредяването на търговско дружество – понятие,
основания, процедура, последици.
18.
Дружествено имущество – вноски. Правен режим на непаричните
вноски. Неизпълнение на задължението за вноска. Забрана за опрощаване и
прихващане. Скрита непарична вноска. Плащания на съдружниците/акционерите при
залог или запор.
19.
Защита срещу решения на дружеството. Основания за отмяна.
Нищожност. Защита на членството.
20.
Събирателно дружество – обща характеристика. Учредяване. Права и
задължения на съдружниците в СД. Отговорност на съдружниците.
21.
Управление и представителство на СД. Съдружникът като трето лице.
Прекратяване на членството и на дружеството.
22.
Командитно дружество.
23.
Дружество с ограничена отговорност – обща характеристика и видове.
Учредяване. Капитал и имущество на ООД.
24.
ООД - дял и дружествен дял. Увеличаване и намаляване на капитала.
25.
Членство в ООД. Управление на дружество с ограничена отговорност.
Прекратяване.
26.
Акционерно дружество (АД) – обща характеристика и учредяване.

27. Правен режим на акции – понятие и видове. Правен режим на облигации.
28. Увеличаване и намаляване на капитала на АД. Придобиавне собствени
акции.
29. Права и задължения на акционера. Принцип на равното
третиране.Кадуциране на акции.
30. Управление на АД. Системи на управление – органи и компетентност.
Прекратяване на АД.
31. Командитно дружество с акции.
32. Еднолични търговски дружества – понятие и видове. Учредяване и
управление на ЕТД. Прекратяване.
33. Търговец – публично предприятие.Учредяване на търговски дружества –
публични предприятия.Публични предприятия, създадени със закон.
34. Преобразуване на търговски дружества – обща характристика. Правно
положение на съдружниците (акционерите) и кредиторите.
35. Преобразуване чрез вливане и сливане.
36. Преобразуване чрез разделяне и отделяне.
37. Защита на съдружниците (акционерите).
38. Преобразуване чрез промяна на правната форма и чрез прехвърляне на
имущество върху едноличния собственик.
39. Прекратяване и ликвидация на търговските дружества.
40. Обединения на търговци – понятие и видове. Консорциум. Холдинг.
41. Европейско дружествено право – понятие. Източници. Европейско
обединение по икономически интереси. Европейско дружество.
47. Кооперация – понятие и видове. Учредяване. Европейско кооперативно
дружество. Имущество на кооперацията – вноски.
48. Членство – възникване и прекратяване. Права и задължения на членкооператорите.Управление на кооперацията.
49. Кооперативно и междукооперативно предприятие. Кооперативни съюзи.
Прекратяване и ликвидация на кооперацията.
ІІ ЧАСТ
1. Търговски сделки – общи положения и видове. Злоупотреба с право.
2. Сключване на търговските сделки – публична покана и публично
предложение. Значение на мълчанието. Действие от чуждо име без представителна
власт.
3. Форма на търговските сделки. Електронен документ и електронен подпис.
Сделки при общи условия
4. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки – основни положения,
особености. Дължима грижа. Солидарност.
5. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Неустойка. Отметнина.
6. Търговски обезпечения – понятие и видове. Търговски залог – понятие и
видове.
7. Особен залог. Търговско право на задържане.
8. Търговска асигнация. Джиро.
9. Договор за търговска продажба.
10. Видове договори за търговска продажба.
11. Договор за лизинг – понятие и видове.
12. Комисионен договор. Договор за консигнация.
13. Спедиционен договор.
14. Договор за превоз – понятие и видове. Превозни документи
15. Договор за застраховка – понятие и видове.

16. Имуществено застраховане – понятие и видове. Общи положения.
Надзастраховане и подзастраховане.Застраховка гражданска отговорност – понятие и
видове. Обща характеристика
17. Лично застраховане – понятие. Застраховки „живот” и „злополука”.
Застраховка в полза на трето лице. Спестовни застраховки.
18. Банкови сделки. Договор за банков влог. Договор за банков кредит.
19. Банкова гаранция– понятие и обща характеристика. Видове.
20. Акредитив – понятие и правна същност. Правоотношения. Договор за
откриване на акредитив. Видове.
21. Други видове банкови сделки.
22. Договор за влог в публичен склад. Складови сделки. Складов запис –
понятие, прехвърляне и предявяване.
23. Лицензионен договор.
24. Менителнични ефекти – понятие и правна същност.
25. Менителница – обща характеристика, форма и съдържание.
26. Менителнично поръчителство и менителнично посредничество.Предявяване
на менителницата – видове. Плащане. Протест.
27. Менителнични искове и възражения. Давност. Неоснователно обогатяване.
28. Запис на заповед.
29. Чек – понятие и видове.
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