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АНОТАЦИЯ
Изучаването на учебната дисциплина “Основи на гражданското право” в специалност
Публична администрация има за задача да въведе в обширната и сложна материя на
гражданското право. Без нейното усвояване е невъзможно да се овладеят останалите дисциплини
от учебната програма. Изучаваната материя обхваща не-малка по обем нормативна база, която се
развива динамично.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Акцентира се върху основните понятия на гражданското право, като се държи сметка, че
то е част от по-крупен структурен дял, а именно частното право. Обръща се внимание на тези
моменти, които са свързани с правомощията на публичната администрация и основните й
функции. По-задълбочено внимание се отделя на физическите лица, техните индивидуални белези
и свързаните с това актове и регистри за гражданско състояние. Същото се отнася и до обектите
на правоотношения като общинската и държавна собственост. Отделено е място на института за
юридическите факти, сделките, представителството и погасителната давност.
Акцентира се върху практическото ориентиране на студентите в проблемите на
гражданското право при бъдещата им реализация по специалността.

ПРЕДПОСТАВКИ
Обогатяващо за дисциплината е да се чете след Основи на правото и Конституционно
право.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Понятие за гражданско право. Отграничение на гражданското право от сродни правни
отрасли.
Тема 2. Обективно гражданско право. Система и принципи на гражданското право.
Тема 3. Гражданско правоотношение – понятие и структура.
Тема 4. Субективно право и правно задължение. Видове субективни права.
Тема 5. Субекти на гражданското право. Физически лица. Правоспособност – съдържание, начало
и край.
Тема

6.

Дееспособност

на
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лица

–

понятие

и

степени.

Ограничения

на

дееспособността.
Тема 7. Правна индивидуализация на физическите лица. Видове индивидуализращи признаци :
име, местожителство и др.
Тема 8. Актове за гражданско състояние – понятие и видове.
Тема 9. Съставяне на актове за гражданско състояние.
Тема 10. Поправки и отбелязвания в актовете за гражданско състояние.
Тема 11. Правно действие на актовете за гражданско състояние.
Тема 12. Регистри на актовете за гражданско състояние.
Тема 13. Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на
населението (ЕСГРАОН).
Тема 14. Граждански брак – понятие, сключване и последици.
Тема 15. Пречки за сключване на граждански брак и последици.
Тема 16. Юридическо лице – понятие. Видове юридически лица.
Тема 17. Юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.
Тема 18. Възникване, реорганизация и прекратяване на юридическите лица.
Тема 19. Индивидуализиращи признаци на юридическите лица. Регистрация. Правоспособност и
органи.
Тема 20. Държавата като субект на гражданското право. Гражданско правен режим на
учрежденията
Тема 21. Общината като субект на гражданското право. Гражданско правен режим на общинските
образувания.
Тема 22. Обекти на гражданско правоотношение – понятие, видове. Вещи и имущество.
Тема 23. Правен режим на държавната собственост.
Тема 24. Правен режим на общинската собственост.
Тема 25. Гражданско правно значение на вписванията.
Тема 26. Кадастър и планове за териториално устройство.
Тема 27. Юридически факти на гражданското право – понятие, видове. Фактически състави –
понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.
Тема 28. Придобиване, изменение и изгубване на права. Правоприемство – видове и правно
значение.
Тема 29. Наследяване – понятие и видове. Наследяване по закон.
Тема 30. Сделки – понятие и видове.
Тема 31. Договор – понятие и видове. Сключване на сделки. Значение на мълчанието. Разрешение
и одобрение на сделката.

Тема 32. Форма на сделката. Форма за действителност и форма за доказване. Видове писмена
форма.
Тема 33. Недействителност на сделките – понятие, видове и правна уредба.
Тема 34. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД.
Тема 35. Предявяване на недействителността. Потвърждаване на унищожаеми сделки. Последици
от недействителността на сделките.
Тема 36. Представителство – необходимост, понятие. Представително правоотношение. Приложно
поле на представителството.
Тема 37. Възникване и прекратяване на представителството. Видове представителство. Обем на
представителната власт. Договаряне сам със себе си.
Тема 38. Упълномощаване – понятие и действие. Форма. Преупълномощаване. Прекратяване.
Тема 39. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Отграничение от сродни
срокове.
Тема 40. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок.

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Обективно гражданско право. Система и принципи на гражданското право.
Тема 2. Гражданско правоотношение – понятие и структура.
Тема 3. Субекти на гражданското право. Физически лица. Правоспособност – съдържание, начало
и край.
Тема 4. Правна индивидуализация на физическите лица. Видове индивидуализращи признаци:
име, местожителство и др.
Тема 5. Актове за гражданско състояние – понятие и видове. Съставяне на актове за гражданско
състояние.
Тема 6. Поправки и отбелязвания в актовете за гражданско състояние. Правно действие на
актовете за гражданско състояние.
Тема 7. Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на
населението (ЕСГРАОН).
Тема 8. Юридическо лице – понятие. Видове юридически лица.
Тема 9. Индивидуализиращи признаци на юридическите лица. Регистрация. Правоспособност и
органи.
Тема 10. Държавата като субект на гражданското право. Гражданско правен режим на
учрежденията.
Тема 11. Обекти на гражданско правоотношение – понятие, видове. Вещи и имущество.
Тема 12. Правен режим на държавната и на общинската собственост.
Тема 13. Юридически факти на гражданското право – понятие, видове. Фактически състави –
понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.
Тема 14. Придобиване, изменение и изгубване на права. Правоприемство – видове и правно
значение.
Тема 15. Договор – понятие и видове. Сключване на сделки. Значение на мълчанието. Разрешение
и одобрение на сделката.
Тема 16. Форма на сделката. Форма за действителност и форма за доказване. Видове писмена
форма.

Тема 17. Недействителност на сделките – понятие, видове и правна уредба.
Тема 18. Предявяване на недействителността. Потвърждаване на унищожаеми сделки. Последици
от недействителността на сделките.
Тема 19. Упълномощаване – понятие и действие. Форма. Преупълномощаване. Прекратяване.
Тема 20. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок. Спиране и прекъсване на
давността.

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Придобитите знания и умения на студентите по дисциплината се оценяват с изпит в
писмена и устна форма.
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1. Понятие за гражданско право. Отграничение на гражданското право от сродни
правни отрасли.
2.

Обективно право. Система и принципи на гражданското право.

3.

Гражданско правоотношение – понятие и структура.

4.

Субективно право и правно задължение. Видове субективни права.

5. Субекти на гражданското право. Физически лица. Правоспособност – съдържание,
начало и край.
6. Дееспособност на физическите лица – понятие и степени. Ограничения на
дееспособността.
7. Правна индивидуализация на физическите лица. Видове индивидуализращи
признаци : име, местожителство и др.
8.

Актове за гражданско състояние – понятие и видове.

9.

Съставяне на актове за гражданско състояние.

10. Поправки и отбелязвания в актовете за гражданско състояние.
11. Правно действие на актовете за гражданско състояние.
12. Регистри на актовете за гражданско състояние.
13. Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на
населението (ЕСГРАОН).
14. Граждански брак – понятие, сключване и последици.
15. Пречки за сключване на граждански брак и последици.
16. Юридическо лице – понятие. Видове юридически лица.
17. Юридически лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.
18. Възникване, реорганизация и прекратяване на юридическите лица.
19. Индивидуализиращи признаци на юридическите лица. Правоспособност и органи.
20. Държавата като субект на гражданското право. Гражданско правен режим на
учрежденията.
21. Общината като субект на гражданското право. Гражданско правен режим на
общинските образувания.
22. Обекти на гражданско правоотношение – понятие, видове. Вещи и имущество.
23. Правен режим на общинската собственост.
24. Правен режим на държавната собственост.
25. Вписвания.
26. Кадастър и планове за териториално устройство.
27. Юридически факти на гражданското право – понятие, видове. Фактически състави –
понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави.

28. Придобиване, изменение и изгубване на права. Правоприемство – видове и правно
значение.
29. Наследяване – понятие и видове. Наследяване по закон.
30. Сделки – понятие и видове.
31. Договор – понятие и видове. Сключване на сделки. Значение на мълчанието.
Разрешение и одобрение на сделката.
32. Форма на сделката. Форма за действителност и форма за доказване. Видове
писмена форма.
33. Недействителност на сделките – понятие, видове и правна уредба.
34. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД.
35. Предявяване на недействителността. Потвърждаване на унищожаеми сделки.
Последици от недействителността на сделките.
36. Представителство – необходимост, понятие. Представително правоотношение.
Приложно поле на представителството.
37. Възникване и прекратяване на представителството. Видове представителство.
Обем на представителната власт. Договаряне сам със себе си.
38. Упълномощаване
Прекратяване.

–

понятие

и

действие.

Форма.

Преупълномощаване.

39. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Отграничение от сродни
срокове.
40. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок.
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