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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ
ÒÅÑÒ È ÊÀÇÓÑÈ ÎÒ ÈÇÏÈÒÀ ÇÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈ È ÌËÀÄØÈ
ÀÄÂÎÊÀÒÈ ÎÒ 18–19 ÌÀÉ È 1 ÞÍÈ 2019 Ã.
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÍÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÍÈ
ÍÀÓÊÈ
1. Сделка, сключена от непълнолетен без съгласие на родител, е:
а нищожна поради противоречие със закона
б нищожна поради липса на съгласие
в унищожаема
2.
а
б
в

Давностните срокове:
подлежат на спиране и прекъсване
се прилагат от съда служебно
подлежат на скъсяване по споразумение на страните

3. Пълномощно за продажба на МПС, регистрирано в
България, трябва да бъде в:
а писмена форма
б писмена форма с нотариална заверка на подписи и съдържание
в писмена форма с нотариална заверка на подписи
4. Правото да се унищожи сделка чрез възражение се погасява с:
а тригодишна давност
б едногодишна давност
в не се погасява по давност
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5. Лице, придобило фактическа власт по нищожен поради
липса на съгласие договор, е:
а добросъвестен владелец
б недобросъвестен владелец
в държател
6.
а
б
в

Посесорните искове защитават:
само владение
собственост и ограничени вещни права
владение, а единият от тях – и държане

7.
а
б
в

Правото на строеж се погасява:
с 5-годишна давност при неупражняване
със смъртта на титуляря му
с изграждане на постройката на етап „груб строеж“

8.
а
б
в

Вписването има конститутивно действие при:
ипотека
продажба на недвижим имот
ревандикационен иск

9. При кой от следните искове съдът следва да се произнесе с два диспозитива:
а негаторен
б владелчески
в ревандикационен
10. Кой от следните придобивни способи е оригинерен:
а приращение
б наследяване по завещание
в съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
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11. Действия на управление със съсобствената вещ се извършват:
а по единодушно съгласие на всички съсобственици
б по решение на съсобствениците, притежаващи повече от
половината от общата вещ
в от всеки съсобственик самостоятелно
12. При цесия длъжникът следва да бъде уведомен от:
а цедента
б цесионера
в от двамата заедно
13. Субективната активна новация:
а води до промяна на кредитора
б не води до погасяване на правоотношението
в води до промяна на предмета на задължението
14. Продажбата на наследство:
а се извършва във форма на нотариален акт, ако в наследството има недвижим имот
б се извършва в писмена форма с нотариална заверка на
подписи
в е нищожна сделка
15. Договорът за изработка е:
а консенсуален
б реален
в алеаторен
16. Развалянето на договор за наем се извършва:
а с конститутивен иск
б с осъдителен иск
в извънсъдебно
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17. Страните по договор за поръчка се наричат:
а доверител и довереник
б поръчител и длъжник
в възложител и изпълнител
18. В коя хипотеза не е налице солидарност:
а между няколко лица, извършили деликт
б между наследници за наследствен дълг
в между лица, поели общо задължение при сключване на
търговска сделка
19. Конститутивно действие има:
а актът за раждане
б актът за брак
в актът за смърт
20. Кое от следните е пречка за сключване на брак?
а родство по съребрена линия от шеста степен
б ограничено запрещение на един от съпрузите
в заболяване, което е основание за поставяне под пълно
запрещение
21. На вписване в имотния регистър подлежи:
а предварителният договор за продажба на недвижим
имот
б отказът от право на собственост върху недвижим имот
в договорът за продажба на регистриран автомобил
22. Издръжка за минало време може да се търси за:
а една година
б три години
в не може да се търси
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23. Кой не може да предяви иск за установяване на бащинство:
а майката
б мъж, който твърди, че е баща
в детето, ако е под 18 г.
24. При наследяване по закон е налице:
а универсално правоприемство
б частно правоприемство
в конститутивна сукцесия
25. Осиновителят е наследник от:
а първи ред
б втори ред
в трети ред
26. Обикновената (наследствена) субституция е приложима
при:
а наследяване по закон
б наследяване по завещание
в и при двата вида наследяване
27. Саморъчното завещание:
а не може да се съхранява от наследника по завещанието
б винаги се съхранява при изпълнителя на завещанието
в може да се съхранява при нотариус
28. Ако едно лице няма наследници, общината:
а получава цялото наследство
б получава само изрично посочени в закона вещи
в не получава нищо от имуществото на починалия
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29. Продажба на търговско предприятие се извършва в:
а писмена форма с нотариална заверка на подписи
б писмена форма с нотариална заверка на подписи и съдържание
в нотариален акт, ако в него е включен недвижим имот
30. Кое от следните е персонално търговско дружество:
а еднолично дружество с ограничена отговорност
б събирателно дружество
в едноличен търговец
31. Търговска сделка, сключена между търговци, не може
да се унищожава поради:
а измама
б грешка
в крайна нужда и явно неизгодни условия
32. За да е редовен записът на заповед от външна страна, е
необходимо:
а самият документ да е назован „запис на заповед“, а освен това в текста на документа трябва да стои изразът
„запис на заповед“
б самият документ да е назован „запис на заповед“
в да може да се извлече от текста волята това да е запис
на заповед
33. Ако едно лице действа като управител на две ООД, при
сделка между тях:
а е налице договаряне сам със себе си
б не е налице порок
в е налице нищожност поради липса на съгласие
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34. Двойна размяна на книжа се прилага при:
а производство по брачни дела
б съдебна делба
в производство по търговски спорове
35. Ответниците по Павловия иск са:
а необходими задължителни другари
б необходими факултативни другари
в обикновени другари
36. Смъртта на една от страните по делото е основание за:
а прекратяване на делото
б спиране на делото
в изменение на иска
37. Искът за обявяване на предварителен договор за продажба на недвижим имот за окончателен се предявява:
а по постоянния адрес на ответника
б по мястото на сключване на договора
в по местонахождението на имота
38. Кое не е основание за допускане на касационно обжалване:
а противоречие с актове на Съда на Европейския съюз
б решаване на въпрос от значение за развитие на правото
в решаване на въпрос в противоречие с друго влязло в
сила решение на първоинстанционен или на въззивен
съд
39. Не се постановява неприсъствено решение при:
а ревандикационен иск
б производство по дела за гражданско състояние
в дела по трудови спорове
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40. Кога едно съдебно решение е нищожно:
а обявеното по реда на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК (отм.) и
чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК съдебно решение, когато не е
подписано от съдията, който след постановяването му е
избран за съдия в друг съд или е в обективна невъзможност да стори това
б съдебното решение, при подписването на което някой от
съдиите е бил избран за съдия в друг съд
в съдебното решение за установяване на произход, подписано от районен съдия
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ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ
41. Невменяемо е лицето, което поради продължително разстройство на съзнанието:
а не е било длъжно и не е могло да предвиди настъпването на общественоопасните последици
б не е могло да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си
в не е могло да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си
42. Малолетното лице, извършило общественоопасно
деяние:
а е наказателно отговорно след навършване на пълнолетие
б не носи наказателна отговорност по силата на закона
в носи наказателна отговорност само ако е могло да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си
43. При условията на неизбежна отбрана отпада обществената опасност на деянието, ако защитното действие е
извършено:
а по време на нападението
б по време на нападението и непосредствено след неговото приключване
в в състояние на афект
44. Приготовлението към престъпление:
а се наказва винаги, щом извършителят довърши
престъплението
б не се наказва
в се наказва само в предвидените от закона случаи
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45. Довършен опит към престъпление е:
а самостоятелен състав при някои видове престъпления
б създаване на условия за извършване на намисленото
престъпление
в започналото изпълнение на намисленото престъпление,
чието изпълнително деяние е довършено, но не са
настъпили съставомерните последици
46. Подбудителството като форма на съучастие е довършено:
а с вземането на решението от склоняваното лице да извърши престъпление
б със започване на осъществяването на престъплението от
извършителя
в с вземането на решение от подбудителя да склони друго
лице да извърши престъпление
47. Продължавано престъпление е налице, когато един субект:
а извършва престъпление, преди да е осъден с влязла в
сила присъда за същото или за друго такова престъпление
б с две или повече деяния осъществява поотделно един
или различни състави на едно и също престъпление през
непродължителни периоди от време, при една и съща
обстановка и при еднородност на вината, при което всяко от последващите е от обективна и субективна страна
продължение на предходните
в с едно или повече деяния извършва две или повече
престъпления, преди да е осъден с влязла в сила присъда
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48. Лишаването от свобода може да бъде:
а от шест месеца до тридесет години
б от три месеца до двадесет години
в от един месец до тридесет години
49. Наказателното преследване се изключва поради изтекла
абсолютна давност:
а ако давностният срок за наказателно преследване не бъде прекъснат
б ако, независимо от спирането или прекъсването на давността, е изтекъл срок, който надвишава с една втора
давностния срок за наказателно преследване
в при настъпване на реабилитация по право
50. Продължителното разстройство на съзнанието е:
а тежка телесна повреда
б средна телесна повреда
в тежка телесна повреда, ако продължителното разстройство на съзнанието прерасне в постоянно
51. Кражбата се квалифицира като „взломна“, когато е извършена:
а с техническо средство
б чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на лица или имот
в по специален начин
52. Телесната повреда е по-тежко наказуема, ако е причинена:
а на майка или на баща
б от майка или баща
в на възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра

Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2019

45

53. Пасивен подкуп е налице, когато длъжностното лице:
а приеме облага, която не му се следва за дейността му по
служба
б получи предложение за облага и не съобщи на органите
на властта
в приеме облага, която няма връзка със службата му
54. Документ с невярно съдържание е изявление, при което:
а лицето, посочено за автор, не е действителният автор на
изявлението
б авторът е изразил неправилно волята си
в действителният автор е удостоверил факти и обстоятелства, които не отговарят на обективната действителност
55. За образуването на организирана престъпна група е необходимо:
а най-малко две лица да съгласуват воля за извършване на
престъпления у нас или в чужбина
б най-малко три лица да съгласуват воля за извършване на
тежки престъпления у нас или в чужбина
в най-малко три лица да съгласуват воля за извършване на
престъпления у нас или в чужбина, за които е предвидено наказание повече от три години лишаване от свобода
56. Резервен защитник се назначава:
а по дела за тежки престъпления
б по дела за тежки умишлени престъпления
в по дела, представляващи фактическа и правна сложност
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57. В досъдебното производство спрямо обвиняемия за
престъпление от общ характер мярка за неотклонение
се взема:
а само за тежко умишлено престъпление
б ако от доказателствата по делото може да се направи
обосновано предположение, че обвиняемият е извършил
престъплението и съществува опасност да се укрие, да
извърши друго престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда
в когато съществува опасност обвиняемият да се укрие,
да извърши друго престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда
58. Снимките на местопрестъплението, направени от специалист – технически помощник, са:
а веществено доказателство
б веществено доказателствено средство
в способ на доказване
59. Разпознаването на лица и предмети е:
а доказателство
б доказателствено средство
в способ на доказване
60. Досъдебното производство се образува:
а с постановление на прокурора
б с постановление на разследващия орган
в с подаване на жалба за извършено престъпление в полицията
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61. Съдът в разпоредително заседание прекратява наказателното производство, когато:
а деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата,
съставлява административно нарушение
б делото не е подсъдно на съда
в на досъдебното производство е допуснато отстранимо
съществено нарушение на процесуалните правила
62. В производството, образувано по тъжба на пострадалия,
прокурорът:
а може да встъпи, когато това е в интерес на правосъдието
б може да встъпи, когато пострадалият поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя на
престъплението не може да защити своите права и законни интереси
в не може да встъпи при никакви обстоятелства
63. Определението, с което първоинстанционният съд отказва да допусне гражданския иск за съвместно разглеждане в наказателното производство:
а не подлежи на обжалване
б подлежи на обжалване във всички случаи
в подлежи на обжалване само когато претендираните с
гражданския иск вреди са съставомерни
64. Когато в хода на съдебните прения прокурорът направи
изявление, че не поддържа обвинението, съдът:
а прекратява наказателното производство
б се произнася с присъда по вътрешно убеждение
в постановява оправдателна присъда
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65. Въззивният съд:
а проверява първоинстанционната присъда само на посочените в жалбата основания
б проверява изцяло първоинстанционната присъда, независимо от посочените в жалбата основания
в взема самостоятелно решение по съществото на делото,
без да извършва проверка на първоинстанционната присъда
66. Когато въззивният съд прилага закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление, актът, с който
се произнася, е:
а присъда
б решение
в определение
67. Върховният касационен съд има и правомощията на
въззивна инстанция, когато:
а срещу присъдата или решението на въззивната инстанция е подадена касационна жалба или протест поради
допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила и Върховният касационен съд прецени, че може да го поправи
б не се утежнява положението на подсъдимия
в срещу повторно отменената присъда или решение на
въззивната инстанция е подадена касационна жалба или
протест
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68. Когато след образуване на съдебното производство, но
преди приключване насъдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое
от престъпленията, съдът:
а отлага разглеждането на делото, а по постигнатото споразумение се произнася друг съдебен състав
б утвърждава постигнатото споразумение и продължава
разглеждането на делото по отношение на другите подсъдими или другите престъпления
в прекратява производството и изпраща делото на председателя на съда за преразпределяне на друг съдебен
състав
69. Когато чрез разследване се разкрият обстоятелства или
доказателства, които имат съществено значение за делото и не са били известни на съда, постановил присъдата,
решението, определението или разпореждането, възобновяване на наказателното дело може да поиска:
а главният прокурор
б осъденото лице
в окръжният, съответно военният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура
70. При предявяване на разследването, проведено по реда
на бързото производство, пострадалият:
а не се призовава
б се призовава, ако изрично е поискал това
в се призовава във всички случаи
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ÊÀÇÓÑ ¹ 1
„Солд“ ООД, в качеството на продавач, сключило на
13.02.2016 г. предварителен договор за покупко-продажба на парцел в гр. София за цена от 130 хил. лв. с „Хаус“ ООД, в качеството на купувач. В договора не била уговорена дата за сключване на
окончателния договор. Владението върху имота било предадено
още същия ден, съгласно уговореното в договора.
Съгласно договора цената следвало да бъде платена на 3
вноски – първата, в размер на 40 хил. лв., при сключване на договора; втората, в размер на 50 хил. лв., в срок от 1 година от сключването му; а последната вноска – при сключване на окончателния
договор. При забава за плащане на която и да е от вноските била
уговорена и неустойка в размер на 1% от общата цена за всеки
ден от забавата.
На 13.03.2019 г. втората вноска все още не била платена.
Поради това „Солд“ ООД предявило иск за връщане на владението на парцела, като в обстоятелствената част на исковата молба твърдяло, че с настоящата молба прави волеизявление за разваляне на договора. Липсвал обаче петитум за разваляне. Със същата искова молба бил предявен и иск за плащане на неустойка.
При условията на евентуалност „Солд“ ООД предявило иск за
обявяване на предварителния договор за окончателен.
В отговора на исковата молба процесуалният представител
на „Хаус“ ООД направил следните възражения: че иск за разваляне не е предявен, следователно не е настъпил ефектът на развалянето; при условията на евентуалност – че не е даден срок за изпълнение, преди да се извърши разваляне.
Въпроси:
1. Основателно ли е възражението, че ефектът на развалянето не е настъпил, понеже не е предявен иск за разваляне?
2. Основателно ли е възражението, че не е даден срок за изпълнение, преди да се извърши волеизявление за разваляне?
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3. Има ли право „Солд“ ООД да претендира неустойка за
забава? Какъв е по характера си искът?
4. Погасява ли се по давност правото на „Солд“ ООД да
предяви иск за обявяване на предварителния договор за окончателен? Ако да – с каква давност и от кой момент тече тя?
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ÊÀÇÓÑ ¹ 2
Иван Стоянов и Николай Иванов били приятели. На 18 май
2018 г. вечерта те отишли на дискотека. След като изпили по няколко питиета, Иван видял своята бивша съученичка Светлана
Николова, която била в компанията на двама свои приятели –
Петър Петров и Димитър Димитров, и я поканил да танцуват. Тя
отказала, но Иван настоявал и тогава Петър се намесил и му казал
да остави приятелката му. Иван си тръгнал ядосан и когато видял
Петър да излиза навън, тръгнал след него.
Пред входа на дискотеката Иван видял Петър да пуши, тръгнал към него и започнал да го рита по долните крайници, като
едновременно с това го удрял с юмруци в горната част на тялото.
При един от ударите Петър залитнал и, падайки на земята, си ударил главата в ръба на тротоара. Изпаднал в безсъзнание и от главата му потекла кръв. Като видял какво е направил, Иван побягнал. Тогава Николай излязъл от дискотеката, за да види какво
става с Иван. Като видял Иван да бяга, а Петър да лежи на земята
в безсъзнание, Николай пребъркал Петър, взел му портмонето, в
което имало 750 лева, лични документи и мобилен телефон на
стойност 1200 лева.
В този момент от дискотеката излязъл Димитър и като видял
лежащия на земята Петър, се развикал към Николай. Николай извадил законно притежавания си пистолет и произвел три изстрела
в тялото на Димитър, от което той паднал на земята. След това
Николай избягал.
Изстрелите били чути от охраната на дискотеката. Като видели лежащите на земята в кръв две лица, охранителите извикали
полиция и медицински екип. Пристигналите медици констатирали смъртта на Петър и Димитър.
По описанието на Светлана Николова и охранителите на
дискотеката полицията открила Иван Стоянов и Николай Иванов
и те били привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 116,
ал. 1, т. 4, предл. 3 НК. При предявяване на постановлението за
привличане двамата се явили с адвокат Груди Грудев и отказали
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да дават обяснения. Назначената съдебномедицинска експертиза
установила, че от удара в тротоара Петър Петров е получил тежка
черепно-мозъчна травма, от която е настъпила смъртта.
Прокурорът внесъл обвинителен акт срещу Иван Стоянов за
престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 3, и т. 6, предл. 3 НК, а
срещу Николай Иванов – за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6,
предл. 1, и т. 8, предл. 2 НК, както и по чл. 195, ал. 1, т. 2 НК.
По време на разпита си в съдебно заседание Светлана
Николова, която живеела на съпружески начала с Петър Петров,
предявила граждански иск за неимуществени вреди срещу двамата подсъдими, но съдът не приел за съвместно разглеждане предявения граждански иск.
Първоинстанционният съд осъдил Иван Стоянов за престъпление по чл. 124, ал. 1, предл. 1, във вр. с чл. 128, ал. 2 НК, а
Николай Иванов – за престъпления по чл. 194, ал. 1 НК и чл. 116,
ал. 1, т. 8, предл. 2 НК.
Въпроси:
1. Определете правилната правна квалификация на деянията на Иван Стоянов и Николай Иванов и обосновете отговора си.
2. Ще се отрази ли на правната квалификация на деянието
на Иван Стоянов фактът, че е бил осъждан с влязла в сила присъда за документно престъпление на 4 години лишаване от свобода, което е изтърпял през месец септември 2017 г.?
3. Допуснати ли са в досъдебното производство съществени процесуални нарушения? Ако са допуснати, посочете кои са и
как могат да бъдат отстранени.
4. Допуснати ли са съществени процесуални нарушения при
разглеждане на делото в първата инстанция? Ако са допуснати,
посочете кои са и как могат да бъдат отстранени.

