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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е един от задължителните предмети, които трябва да усвоят студентите 

от специалност “Право”. С изучаването й се прави следващата крачка в овладяването на 

материалното гражданско право. Материята е свързана с другите дялове на гражданското право – 

общата част, облигационното право, семейното и наследственото право, а също така и с 

търговското право. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е запознаването на студентите с основните институти на 

вещното право, а именно: владението като факт и неговите правни последици; правото на 

собственост, съсобствеността и етажната собственост; ограничените вещни права; защитата на 

вещните права; способите за придобиване на вещни права; кадастъра и устройството на 

територията; вписванията в имотния регистър. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

За да бъдат постигнати посочените цели е необходимо студентите да бъдат запознати 

поне с материята на общата част на гражданското право. 

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Право Задължителна 5 45 30  75 45   45 

 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Понятие за обективно и субективно вещно право. Обекти. 

Понятие за обективното вещно право.  

Мястото на вещното право в правната система. 

Етапи в развитието на вещното право в България. Съвременни тенденции.  

Вещи – понятие и видове. 



Тема 2. Владение и държане. 

Понятие и разграничение. Видове владение. 

Придобиване и изгубване на владение и държане. 

Защита на владението и държането. 

Добросъвестно владение – понятие и правно значение. 

Права за разноските и задължения за плодовете. 

Тема 3. Право на собственост. 

Понятие, съдържание и ограничения. 

Публична и частна собственост. 

Собственост на физически и юридически лица, на държавата и на общините. 

Собственост на чуждестранни лица. 

Тема 4. Съсобственост. 

Съсобственост – теоретична конструкция и способи за възникване. 

Управление и ползване на общата вещ. 

Изкупуване на дял по чл.33 ЗС. Възлагане на делбен имот по чл.288 ГПК. 

Делба – понятие и видове. Действие на делбата. 

Тема 5. Етажна собственост. 

Понятие и особености. 

Възникване и прекратяване. 

Управление на етажната собственост – органи и правомощия. Контрол върху решенията им. 

Изваждане на собственик от обект в сградата. 

Тема 6. Право на строеж и сродните му права. 

Право на строеж – учредяване, съдържание и прекратяване. 

Право на надстрояване и на пристрояване. 

Тема 7. Други права върху чужда вещ. 

Право на ползване – учредяване, съдържание и прекратяване. 

Сервитутни права – видове сервитути. Учредяване, съдържание и защита. 

Тема 8. Защита на вещните права. 

Понятие и видове защита. 

Ревандикационен иск. Предпоставки за уважаването му и средства за защита на ответника. 

Негаторни искове – установителен, иск за прекратяване на нарушението, иск за възстановяване на 

предишното състояние. 

Иск за определяне на граници. 

Установителен иск за собственост. 

Тема 9. Придобиване на вещни права – общи положения. 

Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове. 

Придобиване чрез правни сделки. 

Тема 10. Първични способи за придобиване на вещни права. 

Придобиване по давност. 

Придобиване по чл.78 от Закона за собствеността. 

Вещи, чийто собственик не може да бъде установен. 

Тема 11. Особени придобивни способи. 

Приращения, преработване и присъединяване. 

Придобиване чрез конститутивни съдебни решения и по наследство. 



Придобиване на собственост върху застроени обекти чрез ЖСК и групов строеж. 

Придобиване чрез покупка при публична продан. 

Тема 12. Способи за придобиване на имоти от държавата и общините. 

Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. 

Конфискация и отнемане в полза на държавата. 

Тема 13. Особени способи за изгубване на права от държавата и общините. 

Възстановяване на собствеността върху земеделски земи, гори и други одържавени имоти. 

Приватизацията като придобивен способ. 

Тема 14. Особености в режима на недвижимите имоти. 

Кадастър и имотен регистър. 

Устройство на територията – устройствени планове и схеми. 

Застрояване на недвижимите имоти. 

Тема 15. Актове за собственост върху недвижими имоти. 

Нотариални актове – понятие и видове. 

Актуване на държавните и общинските имоти. 

Тема 16. Вписвания в имотния регистър. 

Вписвания – необходимост и видове системи. 

Актове, подлежащи на вписване. 

Книги за вписване. Ред за вписване и за извършване на справки. 

Действие на вписването. 

 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Придобитите знания и умения на студентите по дисциплината се оценяват със 

семестриален изпит в писмена и устна форма.  
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1. Понятие за вещно право. 

2. Субективни вещни права. 

3. Вещи и имоти – понятие и видове. 

4. Владение и държане – понятие, видове, правно значение. 

5. Способи за придобиване и изгубване на владението и държането. 

6. Добросъвестно владение – понятие и правно значение. 

7. Защита на владението и държането. 

8. Права и задължения на владелеца за ползите и добивите от вещта. Права на 
владелеца за разноските. 

9. Понятие за право на собственост. 

10. Съдържание на правото на собственост. Отграничения. 

11. Видове права на собственост – публична и частна. 

12. Право на държавна собственост. 

13. Собственост на общините, юридическите лица и чуждестранните лица. 

14. Съсобсственост – понятие, видове, възникване. 

15. Права и задължения на съсобствениците. 

16. Управление и използване на съсобствената вещ. Подобрения в съсобствен имот. 

17. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. 

18. Прекратяване на съсобствеността. 

19. Етажна собственост – понятие, възникване и прекратяване. 

20. Управление на етажната собственост. 

21. Право на строеж. 

22. Право на надстрояване и пристрояване. 

23. Право на ползване. 

24. Сервитутни права. 

25. Защита на вещните права – понятие и видове. Ревандикационен иск. 

26. Негаторни искове. Иск за определяне на граници. Установителен иск за 
собственост. 

27. Способи за придобиване и изгубване на вещни права – понятие и видове. 
Придобиване чрез правни сделки. 

28. Придобиване по чл.78 ЗС. 

29. Придобиване по давност. 

30. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения и по наследство. 

31. Придобиване на собственост върху застроени обекти чрез ЖСК и групов строеж. 

32. Приращение. Преработване. Присъединяване. 



33. Придобиване на имоти, чийто собственик не може да бъде установен. Придобиване 
на намерени вещи и на съкровище. 

34. Придобиване на имоти и вещи чрез публична продан. 

35. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. 

36. Конфискация и отнемане в полза на държавата. 

37. Възстановяване на собствеността. 

38. Приватизацията като придобивен способ. 

39. Кадастър и имотен регистър. 

40. Урегулиране и застрояване на поземлените имоти. 

41. Актове за вещни права върху недвижими имоти. 

42. Вписвания – понятие, системи. Актове, подлежащи на вписване. Книги за вписване. 
Ред за вписване. 

43. Действие на вписването. Актуване на държавни и общински имоти. 
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