
 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

ВЪПРОСНИК 

по “Международен търговски арбитраж” за студентите  

от сп. “Право” 

 

1. Понятие и характеристика на международния търговски арбит-

раж. 

2. Видове арбитражни съдилища. 

3. Правна природа на международния търговски арбитраж. Теории.  

4. Национални източници на правната уредба на международния 

търговски арбитраж. 

5. Международни източници на правната уредба на международния 

търговски арбитраж. 

6. Същност на арбитражното споразумение. Форма. 

7. Правни последици от арбитражното споразумение. 

8. Видове арбитражни споразумения. 

9. Поведение, което е равнозначно на арбитражно споразумение. 

10.Допустимост за страните да се споразумеят за арбитражната про-

цедура. Арбитражна процедура по въпроси, неуредени в арбит-

ражното споразумение. 

11.Начало на арбитражното производство при арбитраж ad hoc. 

12.Изисквания за съдържанието на уведомлението за арбитраж.  

13.Начало на арбитражното производство при институционния ар-

битраж. Предявяване на иска. 

14.Изисквания за съдържанието на исковата молба. 

15.Отстраняване на недостатъците на исковата молба. 

16.Отговор на исковата молба. 

17.Насрещен иск. Възражение за прихващане. 

18.Образуване на арбитража ad hoc. Брой на арбитрите. Назначаване 

на арбитрите. 

19.Отвод на арбитър. Замяна на арбитър. 

20.Образуване на решаващия орган при институционния арбитраж. 

Състав на решаващия орган. 

21.Избор на арбитрите. Заместване на арбитър. Отвод на арбитър.  

22.Предварителна проверка на компетентността на арбитражния 

съд. 

23.Проверка на компетентността по почин на решаващия орган. 

24.Възражение за некомпетентност на арбитражния съд. 

25.Подготовка на арбитражното дело за разглеждане. 

26.Назначаване на вещо лице. 

27.Други подготвителни мерки за разглеждане на арбитражното де-

ло. 

28.Място на арбитражното заседание. 

29.Призоваване за арбитражно заседание. 

30.Равенство на страните в арбитражното производство. 

31.Език, който се използва в арбитражното производство. 

32.Начини на разглеждане на арбитражното дело. 

33.Характер и предназначение на арбитражното заседание. 

34.Неявяване на страна в арбитражното заседание. 

35.Представителство в арбитражното производство. 

36.Протокол на арбитражното заседание. 

37.Възобновяване разглеждането на арбитражното дело. 

38.Доказването в арбитражното производство. Прилики и разлики 

от доказването по съдебни дела. 

39.Представяне на доказателства по арбитражни дела. 

40.Събиране на доказателства от решаващия орган. Съдействие на 

държавен съд. 

41.Завършване на арбитражното производство с определение.  

42.Отделни основания за прекратяване на арбитражното производс-

тво. 

43.Приложим закон.  

44.Същност на арбитражното решение. 

45.Ред за постановяване на арбитражно решение. 

46.Съдържание на арбитражното решение. 

47.Обявяване на арбитражното решение. 

48.Издаване на изпълнителен лист. 

49.Поправка на арбитражно решение. Предпоставки и ред за поста-

новяването й. 
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50.Тълкуване на арбитражното решение. Предпоставки и ред за из-

вършването му. 

51.Допълнително арбитражно решение. Предпоставки и ред за пос-

тановяването му. 

52.Отмяна на арбитражно решение. Компетентен държавен съд. 

53.Основания за отмяната на арбитражното решение. 

54.Производство по отмяна на арбитражно решение. 

55.Признаване на арбитражните споразумения. Правна сила на ар-

битражното споразумение. 

56.Същност на изпълнението на чуждестранни арбитражни реше-

ния. Задължение за привеждане на чуждестранни арбитражно 

решение в изпълнение. 

57.Ред за придаване на чуждестранното арбитражно решение изпъл-

нителна сила. Българската уредба. 

58.Основания за отказ, които трябва да бъдат предявени и доказани 

от страната, възразяваща против признаването на чуждестранно 

арбитражно решение и против привеждането му в изпълнение. 

59.Основания за отказ да се признае чуждестранно арбитражно ре-

шение и да се приведе то в изпълнение, които съдът служебно 

взема под внимание.  

60.Особености на вътрешния арбитраж в сравнение с международ-

ния търговски арбитраж. 

61.Изключения от препращането към разпоредбите на ЗМТА и осо-

бени правила за вътрешния арбитраж. 
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