
УАСГ

К о н с п е к т  по „ВЕЩНО ПРАВО”

За специалност „УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ”

1. Понятие за вещно право. Вещно право като част от обективното гражданско право 

и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници на вещното право.

2. Понятие за вещи. Видове вещи.

3. Владение и държане. Понятие, разграничение между владение и държане. Видове 

владение. Придобиване и изгубване на владението и държането.

4. Същност и правна характеристика на вещните права. Видове вещни права.

5. Понятие за собственост и право на собственост. Право на собственост като 

обективно и субективно право. Форми и видове права на собственост.

6. Право на общинска и на държавна собственост. Сделки с вещи - общинска и 

държавна собственост.

7. Надзор и актуване на имотите държавна и общинска собственост. Правна същност 

на актуването. Деактуване - условия, ред и правни последици.

8. Съсобственост.Понятие и видове. Съпритежание на други вещни права. Способи за 

възникване на съсобствеността. Права и задължения на съсобствениците. Управление 

и използване на съсобствената вещ. Прекратяване на съсобствеността. Понятия и 

способи.

9. Етажна собственост. Понятие и правен режим. Възникване и прекратяване на 

етажната собственост.

10. Управление на етажната собственост. Правни режими за управление на етажна 

собственост. Органи на етажната собственост. Контрол върху решенията на общото 

събрание и управителния съвет.

11. Право на строеж. Понятие, предмет, съдържание. Учредяване, упражняване и 

прекратяване.



12. Право на надстрояване. Понятие, предмет, съдържание, учредяване и упражняване. 

Вещно правни и облигационно правни последици, възникващи при учредяване и 

упражняване.

13. Право на ползване. Понятие, видове, предмет, съдържание. Учредяване, 

упражняване и прекратяване.

15. Сервитути. Понятие и видове. Учредяване.

16. Ипотека. Понятие и видове. Учредяване, действие и заличаване на ипотеката.

17. Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове.

18. Придобиване на недвижим имот на публична продан.Сделки за управление и 

сделки за разпореждане с вещи. Понятие и видове.

19. Придобиване по давност. Правна същност. Видове.

20. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство 

/по закон и по завещание/. Правна същност.

21 .Приращение, преработване, присъединяване.

22. Конфискация и отнемане на движими и недвижими имоти.

23. Документи, с които се доказва правото на собственост. Необходими документи за 

разпоредителни сделки с недвижими имоти. Създаване на допълнителни гаранции за 

правата на страните по сделките.

24. Нотариална дейност . Нотариални производства и видове нотариални актове.

25. Имотен регистър. Същност, значение на вписването, актове, подлежащи на 

вписване. Съотношение с кадастъра.
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