
 

Правно - исторически факултет 

2700 Благоевград, пл. 'Георги Измирлиев - Македончето” 

тел./факс: 073/88 66 17; е- mail: admin@law.swu. bg 

КОНСПЕКТ 

по 

ДИСЦИПЛИНАТА „ГРАЖДАНСКО ПРАВО“ 

Специалност: Публична администрация 

 

1. Понятие за гражданско право. Предмет и система на общата част на 

гражданското право. 

2. Основни принципи на гражданското право.  

3. Източници на гражданското право – понятие, видове. Нормативни актове, 

правният обичай, съдебната практика и морълът и добрите нрави, като 

източници. 

4. Дейстие на гражданскоправните норми по време, в пространството и спрямо 

лицата. 

5. Видове гражданскоправни норми: общи и специални; императивни и 

диспозитивни; материални и процесуални; самостоятелни и несамостоятелни; 

абсолютно и относително определени. Презумпции и фикции. 

6. Гражданско правоотношение - понятие, характеристика и видове. 

7. Субективно право – определение. Видове субективни права. Преобразуващи 

субективни права. 

8. Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на 

физическите лица – понятие, начало, край, съдържание, ограничения. 

9. Дееспособност на физическите лица – определение, степени. 

10. Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и 

попечителство. Прекратяване на запрещението. 
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11. Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име. Постоянен 

адрес. 

12. Актове за гражданско състояние – понятие, видове. Правно действие на 

актовете. Регистри за населението. 

13. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. 

14. Юридическо лице - понятие, видове. Възникване, преобразуване и 

прекратяване на юридическите лица. 

15. Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещите, 

доходите и плодовете като обекти. 

16. Имущество – състав и правно положение. 

17. Юридически факти на гражданското право. Характеристика. 

18. Фактически състави – определение и видове. Смесени гражданскоправни 

фактически състави. 

19. Правна сделка. Определение и съпоставяне с юридическите постъпки. 

20. Видове сделки: едностранни, двустранни, многострании; между живи и с 

оглед на смърт; предоставящи имотни облаги; възмездни и безвъзмездни; 

каузални и абстрактни; консенсуални, формални и реални; главни и зависими; 

комутативни и алеаторни; фидуциарни. 

21. Сключване на сделките. Значение на конклудентните действия и на 

мълчанието. 

22. Форма на сделките – понятие и видове.  

23. Сделки, сключени под условие, срок и тежест. 

24. Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове. 

25. Нищожни сделки по чл. 26, ал.1 от ЗЗД. 

26. Нищожни сделки по чл. 26, ал.2 от ЗЗД. 

27. Унищожаеми сделки поради грешка, измама, заплашване и по чл.31 от ЗЗД. 

Крайната нужда като основание за унищожаемост. 

28. Имуществени последици от недействителните сделки. 



29. Представителство – необходимост, представително правоотношение и 

представителство.  

30. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. 

31. Упълномощаване – понятие, сключване, форма, правно действие. 

Прекратяване. Преупълномощаване. 

32. Действие от чуждо име без представителна власт – последици. 

Потвърждаване. 

33. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Преклузивни и 

рекламационни срокове. 

34. Видове давностни срокове – критерии за разграничаване. Конкуренция на 

давностни срокове. 

35. Начало на давностния срок. Броене и край на срока.  

36. Спиране и прекъсване на погасителната давност – основания и действия. 

Отказ от погасителна давност. 

 

гр. Благоевград, 2023 г.    Изготвил: доц. д-р Асен Воденичаров 
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5. Тълкувателни решения на ВКС по конкретните въпроси 

6. Решения на ВКС, постановени по реда на чл.290 от ГПК 


