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АНОТАЦИЯ 

Гражданско процесуалното право (“ГПП”) е основна дисциплина, занимаваща се с 

проблемите на защитата на нарушени и застрашени от нарушаване граждански материални 

субективни права (в най-широк смисъл), а така също и с принудителното осъществяване на такива 

права. Наред с проблемите на общия исков процес и особените искови производства, в 

дисциплината се включва материята на производствата по обезпечение и принудително 

изпълнение. По традиция се изучават и т.нар. “охранителни производства”.  

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината ГПП е първоначалното запознаване на студентите с 

тежките и огромни по обем проблеми на гражданското съдопроизводство. Наред с това курсът по 

ГПП е насочен и към придобиване на практически умения от страна на студентите. Целта на 

обучението е не студентите да заучават “уроци”, а да придобият умения, посредством които да могат 

да успешно да се насочват и откриват правния проблем, който им е поставен, да търсят съответни 

разрешения в законодателството, съдебната и арбитражна практика и теоретичните разработки, и 

да бъдат подготвени за практическа работа като адвокати, съдии, съдии-изпълнители и др. 

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква детайлно познаване на материалното гражданско право в широк 

смисъл, а така също и конституционните основи на съдебната дейност. 

 
 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Същност и принципи на гражданския процес. 

Гражданският процес като защита и санкция, като производство, като правоотношение. Принципи на 

гражданския процес: принцип на законност; принцип за равенство на страните; принцип за дирене 

на истината; диспозитивно начало; служебно начало; състезателно начало. 

Тема 2. Статус на съда. Процесуални предпоставки. 

Съд и съдия. Подведомственост. Подсъдност. Страни, процесуална правоспособност и 

дееспособност. Процесуално представителство. Процесуални пречки. 

Тема 3. Иск. Същност на иска. Право на иск. Установителен, осъдителен и конститутивен иск. 

Предявяване на иска и правни последици от предявяването на иска. Защита на ответника срещу 

иска; отговор на исковата молба. 

Тема 4. Процесуални действия на съда и страните. 

Процесуални действия на съда. Призовавания и съобщения. Процесуални действия на страните. 

Форма и време на процесуалните действия. Процесуални бездействия. Срокове. 

Тема 5. Разглеждане на делото. Доказателства и доказателствени средства. 

Първо заседание и заседание за решаване на делото. Същност, предмет и обсег на доказването. 

Тежест за доказване. Доказателствени средства. Веществени доказателства. Вещи лица. 

Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателствени средства. 

Тема 6. Решение. Постановяване на решението. Същност на решението и видове. Стабилитет на 

решението. Правни последици на решението: сила на пресъдено нещо, изпълнителна сила, 

преобразуващо действие. Отговорност за разноските по делото. 

Тема 7. Отклонения от типичното развитие на съдебния исков процес 

Отклонения във връзка със страните (другарство, участие на подпомагаща страна, главно 

встъпване, спор между кредитори (привличане на трето лице със самостоятелни права). 

Тема 8. Обективно съединяване на искове, изменение на иска. Приключване на делото с оттегляне 

на иска, отказ от иска и съдебна спогодба. 

Тема 9. Порочни процесуални действия на съда 

Поправка на очевидна фактическа грешка, тълкуване и допълване на решението.  

Тема 10. Въззивно обжалване и касационно обжалване. Обжалване на определенията.  

Тема 11. Отмяна на влезли в сила решения по чл. 303 и 304 ГПК. 

Тема 12. Особени съдебни искови производства. 

Обща характеристика на особените искови производства. Бързо производство. Производство по 

търговски спорове. Производство по колективни искове. Съдебна делба. Производство по дела за 

гражданско състояние 

Тема 13. Изпълнителен процес. Предпоставки на изпълнителния процес. Изпълнителен лист. 

Производство по издаване на изпълнителен лист и производство по издаване на дубликат на 

загубен или унищожен изпълнителен лист. 

Тема 14 Заповедно производство. 

Тема 15. Начало и същност на изпълнителния процес. Присъединяване на кредитори. 

Тема 16. Изпълнение на парични и непарични притезания. Секвестируемост. 

Тема 17. Защита срещу незаконно принудително изпълнение. 

Тема 18. Обезпечителен процес. 

Същност и обезпечаване на иска. Обезпечителни мерки. Защита срещу незаконно обезпечаване на 

иска. 



Тема:19. Охранителни производства. 

Същност и общи правила. Нотариални удостоверявания. Производство по вписване в търговския 

регистър. Други охранителни производства. 

 

Забележка: По тема 3 студентите изготвят проекти за искови молби и отговори към тях, които се 

обсъждат в целия курс; залага се на метода на сблъскване с възможно повече грешки 

По същия начин се разработват теми 7, 8, 9 и 10. 

По отношение на тема 7 се разиграват реални казуси (с участието на студентите като действащи 

лица), в резултат на което се усвоява иначе много сложната материя. 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

По време на обучението се прави текуща проверка на знанията от асистента (чрез 

писмени изпитвания и тестове), а в края на курса се провежда изпит от водещия дисциплината. 

Изпитът се провежда на два етапа: 

- писмен – по време на който се задава теоретичен въпрос. Оценката е по системата да-

не 

Издържалите писмения изпит се допускат до устен изпит, по време на който от студента 

се очаква да отговори писмено на три конкретни въпроса (измежду 600-700 въпроса от цялата 

материя), а впоследствие се провежда беседа с изпитващия с цел проверка на общото владеене на 

материята. Разрешава се ползването на закони, учебници, записки и др. Целта е студентът да 

разполага с информация, с която би разполагал по време на работата си като юрист. 

Предоставянето на информация повишава изискванията към знанията и уменията на студентите е 

същевременно ги поставя в среда, близка до тази, в която ще практикуват бъдещата си професия.. 

При това се избягва елементарното повтаряне на текстовете на закона, до което се неизбежно се 

стига, ако студентите не разполагат с нормативния материал и съответните учебници.  

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

(забележка: указател за гражданскопроцесуална литература се съдържа в  Сталев, Ж. 

Гражданско процесуално право (в съавторство с Мингова, А., Стамболиев, О., Иванова, Р. и Попова, 

В.), София, 2020, стр. 1412-1447) 

Отделно, приложеният към настоящата разработка списък има факултативен характер и е 

актуален към м. Октомври 2022 г., но подредбата на произведенията е по реда на важността им за 

процеса на обучението.) 
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1. Същност на гражданския процес: защита – санкция; динамичен 

фактически състав; правоотношение. 

2. Обхват и система на гражданското съдопроизводство. 

3. Материално право и граждански процес. Способи за защита на 

материални граждански права. 

4. Принципи на гражданското съдопроизводство:, система на принципите. 

5. Състезателно начало. Диспозитивно и служебно начало (принцип на 

сътрудничество между съда и страните в процеса на установяване на фактическата 

страна на спора). 

6. Принцип за търсене на истината. Законност. Решаване на делата в 

разумни срокове. 

7. Съд; съдебен състав; отвод на съдия. Процесуални действия на съда 

(актове, призовавания и съобщения). Процесуални действия на страните. 

8. Форма и време на процесуалните действия. Процесуални бездействия. 

9. Подведомственост. Компетентност по обуславящи въпроси. 

Възражение за наличие на арбитражно споразумение. 

10. Подсъдност. Понятие, видове, правно значение. 

11. Родова подсъдност. Правно значение. 

12. Местна подсъдност. Правно значение. 

13. Иск. Същност на иска. Елементи на иска. 

14. Право на иск. Процесуални предпоставки. 

15. Предявяване на иска. Редовност на исковата молба. Правни последици 

от предявяването на иска. 

16. Предмет на делото. Цена на иска. 

17. Страни. Понятие и видове страни. 

18. Надлежна страна – процесуална и материалноправна легитимация. 

Процесуална субституция. 

19. Процесуално представителство. 



20. Представляване на физически лица от законни представители и 

пълномощници. 

21. Представляване на държавата и юридическите лица. 

22. Видове искове - установителен иск; осъдителен иск; преобразуващ иск. 

23. Отговор на иска. Правно значение на отговора на иска. Защита на 

ответника срещу иска. 

24. Същност на доказването и видове доказване. 

25. Предмет и обсег на доказване. Тежест на доказване. 

26. Доказателствени средства. 

27. Обяснения на страните.признание на иска. 

28. Писмени доказателства. Оспорване на документи. 

29. Свидетелски показания. 

30. Веществени доказателства. Вещи лица. 

31. Правила за внасяне на доказателствения материал в процеса – 

посочване, представяне, допускане и събиране на доказателствени средства. 

Обезпечаване на доказателства. 

32. Заседание за решаване на делото. Постановяване на решението. 

33. Същност на решението и видове решения. Стабилитет на решението. 

34. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено нещо. 

35. Обективни предели на силата на пресъдено нещо. 

36. Субективни предели на силата на пресъдено нещо. 

37. Изпълнителна сила. 

38. Преобразуващо действие. 

39. Обективно съединяване на искове. Понятие и видове. 

40. Инцидентен установителен иск. Обратен иск. 

41. Насрещен иск. Възражение за прихващане. 

42. Изменение на иска. 

43. Другарство. 

44. Встъпване и привличане на подпомагаща страна. 

45. Главно встъпване в процеса. Спор между кредитори (привличане на 

лице със самостоятелни права). 

46. Приемство в процеса. Прехвърляне на спорно право. 

47. Спиране и прекратяване на производството. 

48. Оттегляне и отказ от иск. 

49. Съдебна спогодба. 

50. Поправяне на явна (очевидна) фактическа грешка. Тълкуване на 

неясно решение. Допълване на решение. 



51. Обжалване на съдебните решения. Понятие и видове обжалване. 

52. Порочни съдебни решения. Нищожни, недопустими и неправилни 

решения. 

53. Производство пред въззивната инстанция. Особености при 

другарството, при обективното съединяване на искове и подаването на частична 

жалба. Правомощия на втората инстанция. Решения. 

54. Касационно обжалване. Принцип на селекция (факултативност) на 

касационното производство. 

55. Основания за касационно обжалване. Правомощия на касационната 

инстанция. 

56. Обжалване на определенията. Същност и допустимост на 

обжалването. 

57. Производство по обжалване на определенията. 

58. Същност и обсег на отмяната на влезли в сила решения по чл.303 гпк. 

Отмяна по молба на трето лице. 

59. Особени искови производства – характеристика. Бързо производство. 

Производство по търговски спорове. Производство по колективни искове. 

60. Производство по дела за гражданско състояние. Брачен процес. 

61. Съдебна делба. 

62. Арбитражно производство, арбитражно решение. Взаимодействие 

между арбитража и държавния съд. 

63. Изпълняемо право. Право на принудително изпълнение. Изпълнителни 

основания. Изпълнителен лист. 

64. Производство по издаване на изпълнителен лист. Издаване на 

дубликат от загубен или унищожен изпълнителен лист. 

65. Заповедно производство. 

66. Заповеди за незабавно изпълнение. 

67. Започване на изпълнителното производство. 

68. Запор върху движими вещи на длъжника. Запор върху вземане на 

длъжника. 

69. Възбрана върху недвижими вещи на длъжника. 

70. Спиране и прекратяване на изпълнителното производство. 

71. Изпълнителни способи. Секвестируеми и несеквестируеми 

имуществени права. 

72. Изпълнение върху вземания на длъжника. Предаване на вземането за 

събиране и вместо плащане. 



73. Публична продан на недвижими вещи и продажба на движими вещи. 

Изпълнение върху вещи в режим на съпружеска имуществена общност. 

74. Присъединяване на кредитори. Разпределение. Плащане. 

75. Изпълнение на притезания за заместими и незаместими действия. 

Изпълнение на задължение за бездействие. 

76. Защита срещу действията на съдебния изпълнител 

77. Защита на конкуриращ взискател. 

78. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ. 

79. Обезпечително производство. 

80. Същност на охранителните производства. Общи правила. 

81. Общи правила за нотариалните производства. Органи. 

82. Нотариален акт за правни сделки относно вещни права върху 

недвижими имоти. 

83. Нотариален акт за право на собственост върху недвижими имоти. 

84. Нотариални заверки и вписвания, нотариални покани. 

85. Особени правила относно производството по граждански дела при 

действие на правото на европейския съюз. 

 

Препоръчителна литература 

 

(забележка: указател за гражданскопроцесуална литература се съдържа в  

Сталев, Ж. Гражданско процесуално право (в съавторство с Мингова, А., 

Стамболиев, О., Иванова, Р. и Попова, В.), София, 2020, стр. 1412-1447) 

Отделно, приложеният към настоящата разработка списък има 

факултативен характер и е актуален към м. Октомври 2022 г., но подредбата на 

произведенията е по реда на важността им за процеса на обучението.) 

 

1. Сталев, Ж. Гражданско процесуално право (в съавторство с Мингова, А., 

Стамболиев,О., Иванова, Р. и Попова, В.), София, 2020 г. 

2. Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том първи, Исков процес, 

Софи – Р, София, 2009 г. 

3. Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том втори, Съдебни и 

несъдебни производства, Софи – Р, София, 2010г. 

4. Чернев, С. Заповедно производство, София, Сиби 2012 г.; 

5. Сборник в памет на проф. Ж. Сталев, Сиела, 2009 г. В сборника има 

работи във връзка с учебната програма от С. Чернев, Р. Иванова, Борислав 

Белазелков, Камелия Цолова, Г. Ганчев 



6. Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С. Коментар на новия граждански 

процесуален кодекс, ИК Труд и Право, 2008; 

7. Сталев, Ж. Сила на пресъдено нещо, 2007 г.; 

8. Чернев, С. Инстанционността в гражданския процес на РБългария, 

Софи-Р, 2006 г. 

9. Брайков, С. Преобразуващи искове и преобразуващи решения. 1974 г., 

преиздадено 2014г., изд. Сиби; 

10. Силяновски, Д. Процесуални решения и тяхната законна сила, 1962 

г.,кн.3; 

11. Силяновски, Д. Понятието страна в процеса. Юр. Архив, 1931 г. Кн 4; 

12. Силяновски, Д. Изясняване фактическата страна на спора в 

гражданския процес, 1961 г.; 

13. Корнезов, Л. Въззивно производство, 1998 г.; 

14 корнезов, Л. Касационно производство, 1998 г.; 

15. Цончев, Кр. Съдебна делба, 1985 г.; 

16. Мингова, А. Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения, 

С. Софи-Р, 1999 г. 

17. Спасова, С., Обезпечение на иска, Сиби, С., 2014 

18. Цолова, К., Подпомагащата страна в съдебния исков процес, Сиби, С., 

2009; 

19. Градинарова, Т., Гражданско изпълнително производство, част първа 

и част втора, Академично издателство на РУ „Ангел Кънчев“, 2015, 2017 г.; 

20. Васил Петров, За основанието на отрицателния установителен иск за 

несъществуването на право или правоотношение, сп. Адвокатски преглед, 2016 г. 

21. Пунев, Анастас, Спиране на исковото производство, Сиби, 2020. 

22. Желязкова, Венцислава, Арбитражът като способ за решаване на 

имуществени спорове, Нова звезда, 2019. 

 

 

 

Декември, 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIVIL PROCEDURE LAW 

Lecturer:  Prof. Dr. Silvy Chernev 

 

 

ANOTATION 

 

Civil Procedure (“CP”) is a fundamental discipline, dealing with the problems concerning the defence of 

infringed or threatened substantive civil law subjective rights (in the broadest sense), as well as with the 

enforcement of such rights through forced execution. Together with the problems of general civil litigation 

and special procedures for particular substantive rights, the discipline concerns procedural problems of 

provisional measures (injunctions) and forced execution. By tradition the so called “non adversarial court 

procedures” are taught.  

 


