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ÒÅÑÒ È ÊÀÇÓÑÈ ÎÒ ÈÇÏÈÒÀ ÇÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈ È 
ÌËÀÄØÈ ÀÄÂÎÊÀÒÈ ÍÀ 2, 3 È 16 ÍÎÅÌÂÐÈ 

2019 Ã.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÍÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÍÈ 
ÍÀÓÊÈ

1.  Сделка, сключена от мним представител, е:
а унищожаема;
б нищожна поради липса на съгласие;
в висящо недействителна.

2. Сдружение се учредява чрез вписване в регистър към:
а Агенцията по вписванията;
б окръжния съд;
в Министерство на правосъдието.

3. Пълномощно за продажба на земеделска земя трябва да 
бъде в:

а писмена форма;
б писмена форма с нотариална заверка на подписите и 

съдържанието;
в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

4. Институтът на „сламения човек” се използва при:
а абсолютната симулация;
б относителната симулация;
в персоналната симулация.



55Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

5. Преклузивните срокове:
а не се прилагат служебно;
б не подлежат на прекъсване и спиране;
в погасяват правото на иск и на принудително 

изпълнение.

6. Непълнолетен не може при никакви обстоятелства:
а да извърши продажба на недвижим имот;
б да извърши дарение;
в да ипотекира недвижим имот за обезпечение на чужд 

дълг.

7. По отношение на направените полезни разноски 
недобросъвестният владелец:

а не може да търси обезщетение;
б може да иска обезщетение в размер на увеличената 

стойност на имота;
в може да търси обезщетение в размер на по-малката сума 

измежду направените разноски и увеличената стойност 
на имота.

8. Петиторен иск може да предяви:
а собственик;
б владелец;
в държател.

9. Вещното право на ползване се погасява:
а при поставяне под запрещение на титуляра му;
б при неупражняването му в срок от 5 години;
в при консумиране на вещта, ако е потребима.
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10. При продажба на недвижима вещ вписването има:
а действие за противопоставимост;
б само оповестително действие;
в конститутивно действие.

11. При отрицателен установителен иск за собственост 
ищецът трябва да докаже:

а че притежава правото на собственост;
б че ответникът не е собственик;
в фактите, от които произтича правният му интерес.

12. Лице, придобило фактическа власт по нищожен поради 
липса на съгласие договор, е:

а добросъвестен владелец;
б недобросъвестен владелец;
в държател.

13. Правото на разваляне на договор поради неизпълнение:
а не се погасява по давност;
б се погасява с тригодишна давност;
в се погасява с петгодишна давност.

14. При заместване в дълг:
а не се иска съгласие на кредитора;
б винаги се иска съгласие на кредитора;
в се иска съгласие на кредитора, ако дългът не е обезпечен.

15. Ако купувачът е знаел по време на продажбата за 
правата на третите лица, при евикция той:

а не може да иска нищо от продавача;
б може да иска платената цена, разноските по договора, 

както и необходимите и полезни разноски за вещта;
в може да иска само връщане на цената.
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16. Договорът за влог е:
а консесуален;
б реален;
в не подлежи на тази класификация.

17. Отмяна на дарение може да се иска при:
а тежка телесна повреда, нанесена на дарителя;
б клевета по отношение на дарителя;
в набеждаване на дарителя.

18. Ако увреденият от деликт е допринесъл за настъпването 
на вредите:

а обезщетение не се дължи;
б обезщетението може да се намали;
в обезщетението може да се намали или да не се дължи.

19. Иск за липса на съвместен принос от съпруг може да се 
предяви:

а безсрочно;
б в едногодишен срок от прекратяване на СИО;
в в едногодишен срок от придобиване на вещта.

20. Брак, сключен между първи братовчеди, е:
а нищожен;
б унищожаем;
в действителен.

21. Брачен договор се сключва:
а с нотариален акт, ако се прехвърля недвижим имот;
б винаги с нотариален акт;
в винаги в писмена форма с нотариална заверка на 

подписите и съдържанието.
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22. В производството за развод по исков ред не е 
задължително да се разгледа иск за:

а последиците относно съпружеската имуществена 
общност;

б ползването на семейното жилище;
в фамилното име на съпрузите.

23. Припознаването е:
а едностранно волеизявление на лице, което твърди, че е 

родител;
б иск, предявен от бащата;
в договор между двамата родители.

24. Наследството се открива:
а в мястото на смъртта на наследодателя;
б по последния настоящ адрес на починалия;
в по последния постоянен адрес на починалия.

25. Бабата е наследник от:
а втори ред;
б трети ред;
в четвърти ред.

26. Правото на заместване е приложимо:
а при наследяване по закон;
б при наследяване по завещание;
в и при двата вида наследяване.

27. Саморъчното завещание се съставя:
а без свидетели;
б в присъствието на двама свидетели;
в в присъствието на петима свидетели.
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28. Приемане на наследството по опис се извършва със 
заявление до:

а районния съд;
б нотариус;
в кмета на общината или натоварено от него лице.

29. Прехвърляне на дял от ООД се извършва чрез договор 
в:

а писмена форма с нотариално удостоверяване на 
подписите и съдържанието;

б писмена форма с нотариално удостоверяване на 
подписите;

в обикновена писмена форма.

30. Събирателното дружество, ако не е уговорено друго, се 
представлява от:

а управител;
б само от неограничено отговорните съдружници;
в всеки съдружник.

31. Между търговци:
а лихва се дължи, ако не е уговорено друго;
б лихва се дължи само ако е уговорена;
в се дължи законна неустойка.

32. Свръхзадължеността не е основание за откриване на 
производство по несъстоятелност при:

а дружество с ограничена отговорност;
б командитно дружество;
в командитно дружество с акции.
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33. Когато издателят е написал в менителницата думите „не 
на заповед”, менителницата се прехвърля чрез:

а джиро;
б просто предаване;
в цесия.

34. При едностепенна система на управление АД се 
представлява от:

а управителен съвет;
б надзорен съвет;
в съвет на директорите.

35. Процесуален представител на държавата по граждански 
дела е:

а министърът на правосъдието;
б министърът на финансите;
в президентът.

36. Наследниците по дело за наследствен дълг са:
а необходими задължителни другари;
б необходими факултативни фругари;
в обикновени другари.

37. Процесуална субституция е налице при:
а Павлов иск по чл. 135 ЗЗД;
б косвен иск по чл. 134 ЗЗД;
в владелчески иск.

38. Искът за делба на недвижим имот се предявява:
а по постоянния адрес на ответника;
б по мястото на сключване на договора;
в по местонахождението на имота.
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39. Не подлежат на касационно обжалване въззивни 
решения по търговски дела на стойност до:

а 5000 лв.;
б 10 000 лв.;
в 20 000 лв.

40. Сила на пресъдено нещо има произнасянето по 
възражение за:

а прихващане;
б ненастъпил падеж;
в неспазване на местна подсъдност.
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ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ

41. Вменяемо е лицето, което е:
а било длъжно и е могло да предвиди настъпването на 

общественоопасните последици;
б могло да разбира свойството и значението на 

извършеното и да ръководи постъпките си;
в съзнавало общественоопасния характер на деянието и 

общественоопасните му последици.

42. Непълнолетното лице:
а е наказателноотговорно след навършване на 

пълнолетие;
б не носи наказателна отговорност;
в носи наказателна отговорност след преценка дали е 

могло да разбира свойството и значението на 
извършеното и да ръководи постъпките си.

43. Деянието е извършено умишлено, когато деецът:
а е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал 

е настъпването на общественоопасните последици и е 
искал или допускал тяхното настъпване;

б е предвиждал настъпването на общественоопасните 
последици, но е мислел да ги предотврати;

в не е предвиждал настъпването на общественоопасните 
последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

44. Деянието е извършено в условията на неизбежна 
отбрана, когато отбраняващият се е действал:

а докато трае нападението;
б по време на нападението и непосредствено след 

неговото приключване;
в в състояние на афект.
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45. Опитът към престъпление е:
а самостоятелен състав при някои видове престъпления;
б създаването на условия за извършване на намисленото 

престъпление;
в започнатото изпълнение на умишлено престъпление, 

при което изпълнителното деяние не е довършено или е 
довършено, но не са настъпили предвидените в закона и 
искани от дееца общественоопасни последици на това 
престъпление.

46. Подбудителството като форма на съучастие е 
довършено:

а с вземането на решение от извършителя да извърши 
престъплението;

б със започване на осъществяването на престъплението от 
подбуденото лице;

в с вземането на решение от подбудителя да улесни 
извършителя в извършването на престъпление.

47. Продължавано престъпление е налице, когато:
а един субект с две или повече деяния осъществява 

поотделно един или различни състави на едно и също 
престъпление през непродължителен период от време, 
при една и съща обстановка и еднородност на вината, 
при което всяко от последващите се явява от обективна 
и субективна страна продължение на предходните;

б един субект извършва престъпление, след като е осъден 
с влязла в сила присъда за същото престъпление;

в едно лице е извършило няколко отделни престъпления, 
преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е 
от тях.
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48. При условното осъждане осъденият:
а се освобождава от изтърпяването на част от наложеното 

наказание;
б изтърпява наложеното наказание при по-лек режим;
в се освобождава от изтърпяване на наложеното 

наказание.

49. Наказателната отговорност се погасява при:
а смърт на дееца, при изтичане на предвидената в закона 

давност или при последвала амнистия;
б помилване;
в настъпване на реабилитация по право.

50. Когато деянието е осъществено в изпълнение на 
неправомерна служебна заповед, дадена по установения 
ред, и не налага извършването на очевидно престъпле-
ние, деянието:

а не е общественоопасно;
б не е извършено виновно;
в се наказва при смекчаващи отговорността 

обстоятелства.

51. Предмет на грабеж може да са:
а движими и недвижими вещи;
б недвижими вещи;
в движими вещи.

52. Възстановяването на причинената вреда от 
престъплението измама:

а е смекчаващо отговорността обстоятелство;
б води до преквалифициране на деянието в по-леко;
в води до несъставомерност на деянието.
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53. Набедяването се различава от клеветата по това, че:
а при набедяването деецът приписва другиму 

престъпление, като знае, че е невинен, пред което и да е 
трето лице, а при клеветата приписва другиму 
престъпление пред надлежен орган;

б при набедяването деецът приписва другиму 
престъпление, като знае, че е невинен, пред надлежен 
орган, а при клеветата приписва другиму престъпление 
пред което и да е трето лице;

в престъплението клевета може да се извърши само от 
лице, което се намира в особено близки отношения с 
пострадалия, а набедяването може да се извърши от 
всяко наказателноотговорно лице.

54. Неистински документ е налице, когато:
а лицето, посочено като негов автор, не е действителният 

автор на документа;
б авторът изразява волята си погрешно;
в действителният автор удостоверява факти и 

обстоятелства, които не отговарят на обективната 
действителност.

55. Държането на наркотични вещества без надлежно 
разрешително с цел разпространение:

а не е престъпление, а административно нарушение;
б е престъпление, когато е извършено от лице, което не е 

зависимо от наркотични вещества, а когато лицето е 
зависимо от наркотични вещества, е административно 
нарушение;

в е престъпление, което може да се извърши от всяко 
наказателноотговорно лице, което няма надлежно 
разрешително за държането.
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56. Участието на защитник в наказателното производство е 
задължително, когато:

а обвиняемият е невменяем;
б обвиняемият страда от физически или психически 

недостатъци, които му пречат да се защитава сам;
в повдигнатото обвинение е за тежко престъпление.

57. Когато защитникът счита, че основните линии на 
защитата, предложени от обвиняемия, са несъвместими 
с неговите задължения, защитникът е длъжен:

а да се откаже от участие в делото;
б да продължи защитата според указанията на 

обвиняемия;
в да уведоми свовременно обвиняемия, че указанията му 

са несъвместими с неговите задължения и да продължи 
защитата, ако не бъде отстранен от наказателното 
производство по предвидения за това ред.

58. На досъдебното производство мярката за процесуална 
принуда „отстраняване на обвиняемия от длъжност” се 
взема от:

а разследващия орган със съгласието на наблюдаващия 
прокурор;

б наблюдаващия прокурор по предложение на 
разследващия орган;

в съответния първоинстанционен съд по искане на 
прокурора.

59. Граждански ответник в наказателния процес може да 
бъде:

а само физическо лице;
б само юридическо лице;
в както физическо, така и юридическо лице.



67Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

60. Принудителното изземване от обвиняемия на образци 
за сравнително изследване по назначена на досъдебното 
производство експертиза е:

а недопустимо;
б допустимо с разрешение на съответния 

първоинстанционен съд;
в допустимо по разпореждане на наблюдаващия 

прокурор.

61. Когато изготвеното от вещото лице експертно 
заключение не е достатъчно пълно и ясно, се назначава:

а допълнителна експертиза;
б повторна експертиза;
в тройна експертиза.

62. Досъдебното производство се счита за образувано със 
съставянето на протокола за първото действие по 
разследването, когато се извършва оглед:

а ако е подадена жалба до прокуратурата или полицията;
б ако разследващият орган е получил писмено 

разпореждане на наблюдаващия прокурор за образуване 
на досъдебното производство;

в ако незабавното му извършване е единствената 
възможност за събиране и запазване на доказателства.

63. По направените искания, бележки и възражения при 
предявяване на разследването се произнася:

а наблюдаващият прокурор;
б разследващият орган;
в прокурорът от по-горестоящата прокуратура.
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64. Граждански иск в наказателното производство може да 
се предяви:

а най-късно до започването на разпоредителното 
заседание пред първоинстанционния съд;

б най-късно до започването на съдебното следствие пред 
първоинстанционния съд;

в най-късно до постановяването на присъдата.

65. Срокът за подаване на въззивна жалба:
а може да бъде продължен, ако за това съществуват 

уважителни причини;
б може да бъде възстановен, ако е бил пропуснат по 

уважителни причини;
в не може да бъде продължаван или възстановяван.

66. Когато въззивният съд прилага закон за по-тежко 
наказуемо престъпление, когато е имало обвинение за 
това престъпление в първата инстанция, актът, с който 
се произнася е:

а нова присъда;
б решение;
в определение.

67. Касационното основание явна несправедливост на 
наложеното наказание е налице, когато:

а неправилно е приложено или неправилно е отказано 
прилагането на условното осъждане;

б определеното наказание е над предвидения в закона 
максимум;

в въззивният съд е увеличил наказанието без съответен 
протест на прокурора.
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68. Касационната инстанция може да отмени присъдата и 
да върне делото за ново разглеждане:

a само на въззивния съд;
б на първоинстанционния или въззивния съд;
в на прокурора, на първоинстанционния или въззивния 

съд.

69. Възобновяване на наказателното дело при извършено 
престъпление от съдия, съдебен заседател, прокурор 
или разследващ орган във връзка с участието му в 
наказателното производство може да иска:

а главният прокурор;
б осъденото лице;
в окръжният, съответно военният прокурор, 

ръководителят на специализираната прокуратура.

70. Делото може да се реши със споразумение, когато:
а причинените имуществени вреди са възстановени или 

обезпечени;
б причинените неимуществени вреди са възстановени или 

обезпечени;
в причинените имуществени и неимуществени вреди са 

възстановени или обезпечени.
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ÊÀÇÓÑ ¹ 1
Иван Иванов изтеглил три поредни кредита от „Кредит” 

ООД на обща стойност 60 000 лв., като не върнал в срок 
дължимите суми. Поради това „Кредит” ООД образувало срещу 
него заповедни производства, снабдило се с изпълнителни листо-
ве и образувало изпълнителни дела.

За да предпази от принудително изпълнение притежавания 
от него офис, находящ се в гр. София, Иван Иванов се договорил 
с приятеля си Георги Георгиев да му го продаде фиктивно. 
Сделката била изповядана на 17.04.2012 г., като в нотариалния 
акт за цена била посочена данъчната оценка на имота, а именно 
45 000 лв. Двамата си разменили обратни писма, в които всеки 
заявявал, че не желае правните последици на сделката.

На 18.04.2017 г. Георги Георгиев прехвърлил чрез договор 
за продажба офиса на Николай Николов.

Щом узнал за сделката, Иван Иванов предявил иск за раз-
криване на симулация на сключения на 17.04.2012 г. договор 
срещу Георги Георгиев. В отговора на исковата молба Георгиев 
направил възражение, че правото да се иска разкриване на 
симулацията е погасено по давност.

Във връзка с разпределението на тежестта на доказване в 
доклада по делото Иван Иванов започнал да търси обратното 
писмо, дадено му от Георги Георгиев, но не го открил. В разговор 
със съпругата си Иван Иванов с ужас се досетил, че вероятно е 
изхвърлил обратното писмо при пролетното почистване на дома 
си.

Въпроси:

1. Какъв вид симулация е налице и какви са правните ѝ 
последици?

2. Ако съдът уважи иска на Иван Иванов, какви ще бъдат 
правните последици по отношение на Николай Николов? Станал 
ли е той собственик на вещта? Ако да – може ли да запази соб-
ствеността ѝ?
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3. Какъв по характера си е искът, предявен от Иван Иванов 
срещу Георги Георгиев? Определете родовата и местната под-
съдност по него. Основателно ли е възражението на Георги 
Георгиев за изтекла погасителна давност?

4. Възможно ли е Иван Иванов да докаже основателността 
на иска си, без да представи обратното писмо? Може ли той да 
ползва свидетелски показания?
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ÊÀÇÓÑ ¹ 2
През 2001 г. Манол Козарев бил освободен от наказателна 

отговорност, като му било наложено административно наказание 
по чл. 78а НК за престъпление по чл. 209, ал. 3 НК – глоба в 
размер на 1000 лева. Глобата не била заплатена.

На 2 декември 2017 г. валял сняг. Привечер Манол Козарев и 
Нестор Джамов отивали към дома на Козарев във видимо пияно 
състояние. Те видели двама полицаи – Иван Иванов и Петър 
Петров, да пушат до служебния си автомобил. Манол Козарев 
извикал към полицаите: „Тюфлеци. Пикая на вас. Не можете ме 
стигна с тия шкембета, дето сте отпрали”, като посегнал да раз-
копчае панталона си. В този момент полицай Иванов се затичал 
по посока на Манол Козарев, но Нестор Джамов го пресрещнал и 
го спънал. Иван Иванов паднал на земята и при падането ръката 
му се счупила в областта на китката. Полицай Петър Петров се 
насочил към Манол Козарев и му нанесъл няколко удара с юмрук 
в челюстта, като му избил два зъба. Нестор Джамов се затичал да 
помогне на Манол Козарев, но се подхлъзнал, паднал в снега и 
счупил малкия пръст на дясната си ръка.

Срещу Манол Козарев, Нестор Джамов и полицая Петър 
Петров били образувани отделни наказателни производства от 
общ характер.

Въпроси:

1. Определете правната квалификация на извършените 
деяния.

2. Допустимо ли е конституиране на частни обвинители 
и граждански ищци в образуваните производства?

3. Допустимо ли е сключване на споразумение за решаване 
на делото в образуваните производства?


