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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÒÅÑÒ È ÊÀÇÓÑÈ ÇÀ ÈÇÏÈÒÀ ÇÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈ È 
ÌËÀÄØÈ ÀÄÂÎÊÀÒÈ ÍÀ 12–13 ÞÍÈ 

È 26 ÞÍÈ 2021 Ã.

Легенда: Верните отговори са подчертани.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÍÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÍÈ 
ÍÀÓÊÈ 

1. Дете, не на вър ши ло 18 години, при ни как ви пред постав ки 
не мо же да:

а ипо те ки ра имо та си
б из вър ши от каз от пра во на соб ст ве ност вър ху имо та 

си
в про да де имо та си

2. На ви ся ща та не дейст ви тел ност при сдел ка без пред ста ви-
тел на власт мо же да се позове:

а са мо мни мо пред ставля ва ният или не го ви те уни вер-
сал ни пра воприем ни ци

б вся ка от стра ни те по сдел ка та
в вся ко ли це с пра вен ин те рес

3. Едностранният дар ст вен акт за уч ре дя ва не на фон да ция 
при жи ве на уч ре ди те ля и след ва да бъ де в:

а обик но ве на пис ме на фор ма
б но та риален акт, ако се прехвър ля нед ви жим имот
в пис ме на фор ма с но та риал но за ве рен под пис
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4. Продажба на нед ви жим имот – част на дър жав на 
собственост, се из вър ш ва във:

а фор ма та на но та риален акт
б пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи си те
в обик но ве на пис ме на фор ма

5. Не е ос но ва ние за нищожност:
а лип са на ос но ва ние
б запла ха
в сдел ка вър ху не от кри то наслед ст во

6. Основание за спи ра не на дав ност та е:
а приз на ва не то на дъл га
б на ли чието на брак меж ду кре ди то ра и длъж ни ка
в пред приема не то на дейст вие по при ну ди тел но изпъл не-

ние

7. За напра ве ни те не об хо ди ми раз носки не добро съ вест ният 
владелец:

а ви на ги има пра во на обез ще те ние
б ня ма пра во на обез ще те ние
в има пра во на обез ще те ние са мо до опре де лен в за ко на 

раз мер

8. Изключение от правилото, че пло до ве те се при до би ват от 
соб ст ве ни ка на вещта, е на ли це в пол за на:

а наема тел
б ти ту ляр на сер ви тут
в ти ту ляр на пра во на пол з ва не
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9. Деривативен при до би вен спо соб е:
а съ деб но ре ше ние за обя вя ва не на пред ва ри те лен до-

го вор за окон ча те лен
б при ра ще ние
в при до би ва не на дви жи ма вещ по чл. 78 ЗС

10. Вписването има опо вести тел но-за щит но дейст вие при:
а не га то рен иск
б иск за раз ва ля не на до го вор за про даж ба
в вла дел чески иск

11. Правно ос но ва ние за добро съ вест но вла де ние мо же да 
бъде:

а до го вор за наем
б до го вор за заем за послуж ва не
в до го вор за за мя на

12. Разваляне на пред ва ри те лен до го вор за про даж ба се 
извършва:

а ви на ги по из вън съ де бен ред
б ви на ги по съ де бен ред
в за ви си да ли пред мет на до го во ра са вещ ни пра ва вър ху 

нед ви жим имот

13. В не съ вър ше но двустра нен до го вор мо же да се 
превърне:

а до го во рът за да ре ние
б до го во рът за наем
в до го во рът за влог
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14. Правото да се пре дя ви Павлов иск:
а се по га ся ва с пет го диш на дав ност
б се по га ся ва с три го диш на дав ност
в не се по га ся ва по дав ност

15. Отказ от пра во на соб ст ве ност вър ху нед ви жим имот се 
из вър ш ва във:

а фор ма та на но та риален акт
б пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи са и съ-

дър жа нието
в пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи са

16. При за мест ва не в дълг обезпеченията, да де ни от пър во-
на чал ния длъжник:

а се за паз ват
б се по га ся ват
в се за паз ват са мо ако той да де съгла сие

17. Законова со ли дар ност не възниква:
а при деликт, из вър шен от не кол ци на
б при сключ ва не на до го вор за из ра бот ка с ня кол ко изпъл-

ни те ли
в при сключ ва не на до го вор за наем с ня кол ко наема-

те ли

18. Вписването на ипотеката:
а има срок 10 го ди ни от де ня на из вър ш ва не то
б има срок 3 го ди ни от из вър ш ва не то
в не е огра ни че но със срок
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19. При връ ща не на да де но при на чал на лип са на ос но ва ние 
длъж ни кът дъл жи обез ще те ние за за ба ва от:

а да та та на прести ра не то без ос но ва ние
б по ка на та да изпъл ни
в сключ ва не на ни щож на та сдел ка

20. Забавата на един от со ли дар ни те длъжници:
а во ди до за ба ва и на оста на ли те со ли дар ни длъж ни ци
б не произ веж да дейст вие за оста на ли те со ли дар ни 

длъж ни ци
в во ди до за ба ва и на оста на ли те со ли дар ни длъжници, 

ос вен ако кре ди то рът не опрости за ба ва та им

21. Брачен до го вор не мо же да съ дър жа клауза за:
а из д ръж ка на де те
б прехвър ля не на имот – СИО, в ед но лич на соб ст ве ност 

на еди ния съпруг
в за ве ща тел но разпо реж да не с нед ви жим имот

22. Вината при раз вод ни ко га ня ма зна че ние за:
а из д ръж ка меж ду съпру зи
б по-го лям дял от СИО
в пол з ва не на се мейно то жи ли ще

23. Майките на два ма та съпру зи по меж ду си са:
а род ни ни по съ ребре на ли ния от вто ра сте пен
б род ни ни по сва тов ст во от вто ра сте пен
в не са стра ни по пра во от но ше ние
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24. Упълномощаването за про даж ба на нед ви жим имот се 
из вър ш ва в:

а но та риал на фор ма
б пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи са и 

съ дър жа нието
в пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи са

25. По кой въпрос съ дът не се произ на ся в ре ше нието за 
до пуска не на делбата:

а за дя ло ве те на съ де ли те ли те
б за лицата, меж ду които се до пуска дел ба та
в за въз ла га не в дял на не по де ля ем жи ли щен имот

26. Продължителността на бра ка има зна че ние за раз ме ра 
на наслед ст ве ния дял на съпруга:

а ви на ги ко га то той насле дя ва
б ко га то той насле дя ва с наслед ни ци от пър ви или вто ри 

ред
в ко га то той насле дя ва с наслед ни ци от вто ри или тре-

ти ред

27. Отказът от наслед ст во мо же да се извърши:
а без сроч но
б в ед но го ди шен срок от от кри ва не на наслед ст во то
в в пет го ди шен срок от от кри ва не на наслед ст во то

28. Нотариално за ве ща ние мо же да се из вър ши пред:
а все ки но та ри ус в Република България
б но та ри ус с ра йон на дейст вие постоян ния ад рес на за ве-

ща те ля
в но та ри ус с ра йон на дейст вие место на хож де нието на 

нед ви жи ми те имоти, които се за ве ща ват
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29. Иск за обя вя ва не на не дейст ви тел ност на дру жест во мо-
же да се предяви:

а без сроч но
б в ед но го ди шен срок от въз ник ва не на дру жест во то
в в три ме се чен срок от въз ник ва не на дру жест во то

30. Ако де линк вен тът е пла тил обез ще те ние на постра да ло-
то лице, искът на постра да ло то ли це сре щу 
застрахователя:

а е не до пустим
б е допустим, но ви на ги не ос но ва те лен
в е допустим, но мо же да бъ де не ос но ва те лен

31. Командитното дру жест во се представлява:
а от не огра ни че но от го вор ни те съд руж ни ци
б от огра ни че но от го вор ни те съд руж ни ци
в как то от огра ни че но отговорните, та ка и от не огра ни че-

но от го вор ни те съд руж ни ци

32. Производството по ста би ли за ция на тър го вец се от кри ва 
по мол ба на:

а длъж ни ка
б на длъж ни ка и на все ки кре ди тор
в на до ве ре но то ли це

33. Търговско пра во на за дър жа не мо же да се упраж ни 
върху:

а нед ви жи ми вещи, дви жи ми ве щи и цен ни кни ги
б дви жи ми ве щи и цен ни кни ги
в са мо вър ху цен ни кни ги
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34. Акциите са:
а са мо поимен ни
б поимен ни и на при но си тел
в поименни, на при но си тел и на за по вед

35. Изрично пъл но мощ но не се изиск ва за:
а пре дя вя ва не на иск за раз вод
б сключ ва не на съ деб на спо год ба
в пре дя вя ва не на въз зив на жал ба

36. Не е ос но ва ние за непра вил ност на решението:
а не обос но ва ност
б съ щест ве но на ру ше ние на съ допроиз вод ст ве ни те пра ви-

ла
в лип са на про це су ал на дееспо соб ност на стра на та

37. Искът за въз ста но вя ва не на на ру ше но вла де ние е:
а уста но ви те лен
б осъ ди те лен
в кон сти ту ти вен

38. Списък на раз носки те тряб ва да бъ де пред ста вен най-
късно:

а до приключ ва не на пър во то за се да ние по де ло то
б до приключ ва не на послед но то за се да ние в съ от вет-

на та ин стан ция
в от ище ца – с иско ва та молба, от от вет ни ка – с от го во ра 

на иско ва та мол ба
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39. Прехвърлянето на имот, вър ху кой то в изпъл ни тел но 
произ вод ст во е на ло же на възбрана, во ди до:

а ни щож ност на прехвър ли тел на та сдел ка
б въз мож ност прехвър ли тел на та сдел ка да бъ де ата ку ва на 

с Павлов иск
в непро ти во поста ви мост на прехвър ли тел на та сдел ка 

по от но ше ние на взиска те ля

40. При не об хо ди мо то фа кул та тив но другарство:
а ре ше нието ви на ги тряб ва да е ед нак во спря мо всич-

ки дру га ри
б искът ви на ги тряб ва да е пре дя вен от или сре щу всич ки 

дру га ри
в про це су ал но действие, из вър ше но от един от другарите, 

не за ся га оста на ли те

ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ 

41. Налице е мно жест во престъпления, когато:
а с ед но деяние са из вър ше ни ня кол ко престъпле ния 

или ако ед но ли це е из вър ши ло ня кол ко от дел ни 
престъпления, пре ди да е има ло вляз ла в си ла при-
съ да за което и да е от тях

б престъпле нието е про дъл жа ва но
в престъпле нието е из вър ш ва но систем но

42. Законът, кой то е най-бла гоприятен за дееца, се прилага, 
ако е вля зъл в си ла преди:

а привли ча не то на об ви ня емия в то ва ка чест во
б вли за не на при съ да та в си ла
в поста но вя ва не на при съ да та от пър воин стан цион ния съд
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43. Деянието, из вър ше но при не из беж на отбрана, не е:
а об щест ве но опас но
б из вър ше но ви нов но
в из вър ше но умиш ле но

44. Незнанието на фак ти чески те обстоятелства, които при-
над ле жат към съста ва на престъплението, изключва:

а об щест ве на та опас ност на дееца
б про ти воправ ност та на деянието
в уми съ ла от нос но то ва престъпле ние

45. Лицето е невменяемо, когато:
а стра да от теж ко пси хи ческо за бо ля ва не
б по ра ди ум ст ве на не до раз ви тост или про дъл жи тел но или 

крат котрай но раз стройст во на съз на нието не е съз на ва-
ло об щест ве на та опас ност на из вър ше но то деяние

в по ра ди ум ст ве на не до раз ви тост или про дъл жи тел но 
или крат котрай но раз стройст во на съз на нието не е 
могло да раз би ра свойст во то или зна че нието на из-
вър ше но то или да ръ ко во ди постъп ки те си

46. Умисълът е пряк, ко га то деецът е съзнавал:
а об щест ве но опас ния ха рак тер на деянието, пред виж-

дал е об щест ве но опас ни те му после ди ци и е искал те 
да настъ пят

б об щест ве но опас ния ха рак тер на деянието, пред виж дал е 
об щест ве но опас ни те му после ди ци и е до пускал те да 
настъ пят

в об щест ве но опас ни те после ди ци на деянието
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47. Приготовлението е възможно:
а как то при умишлените, та ка и при непред паз ли ви те 

престъпле ния
б са мо при престъпленията, които се из вър ш ват с 

пряк уми съл
в са мо при умиш ле ни те престъпле ния

48. Убийство с ко рист на цел мо же да бъ де извършено:
а са мо с евен ту ален уми съл
б са мо с пряк уми съл
в как то с пряк, та ка и с евен ту ален уми съл

49. Причиняването на постоян на сле по та с ед но то око 
представлява:

а сред на те лес на повре да
б теж ка те лес на повре да
в ле ка те лес на повре да с раз стройст во на здра ве то

50. Смекчаващи или отег ча ва щи от го вор ност та об стоятел-
ст ва са:

а обстоятелствата, които са пред ви де ни в при ви ле ги ро ва-
ни те и в ква ли фи ци ра ни те съста ви на съ от вет но то 
престъпле ние

б обстоятелствата, пред ви де ни в съста ва на престъпле-
нието

в обстоятелствата, които не са пред ви де ни в съста ва 
на престъплението, а се от чи тат при ин ди ви ду али за-
цията на на ка за нието



55Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2021

51. Предмет на об себ ва не мо же да са:
а как то движими, та ка и нед ви жи ми ве щи
б са мо нед ви жи ми ве щи
в са мо дви жи ми ве щи

52. Злоупотребата на до ве рие е престъпле ние против:
а соб ст ве ност та
б сто пан ст во то
в лич ност та

53. Неистински до ку мент е:
а до ку мен тът с не вяр но съ дър жа ние
б документ, кой то не е под пи сан от лицето, което се 

со чи за не гов ав тор
в документ, в кой то дейст ви тел ният ав тор удосто ве ря ва 

фак ти и обстоятелства, които не от го ва рят на обек тив-
на та дейст ви тел ност

54. За обра зу ва не то на ор га ни зи ра на престъп на гру па е не-
об хо ди мо най-мал ко три ли ца да съгла су ват воля:

а за из вър ш ва не на престъпле ния у нас или в 
чужбина, за които е пред ви де но на ка за ние по ве че от 
три го ди ни ли ша ва не от сво бо да

б за из вър ш ва не на престъпле ния у нас или в чужбина, за 
които е пред ви де но на ка за ние по ве че от пет го ди ни ли-
ша ва не от сво бо да

в за из вър ш ва не на престъпле ния у нас или в чуж би на
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55. Документната из ма ма е:
а до ку мент но престъпле ние
б престъпле ние про тив соб ст ве ност та
в престъпле ние про тив сто пан ст во то

56. Когато след пов ди га не на об ви не нието об ви ня емият е 
изпад нал в про дъл жи тел но раз стройст во на съзнанието, 
което из ключ ва вменяемостта, на ка за тел но то 
производство:

а се прекра тя ва
б се спи ра
в мо же да про дъл жи са мо с участието на за щит ник

57. Когато съ дът от пра ви пре юди циал но за пит ва не до Съда 
на Европейския съюз, на ка за тел но то производство:

а продължава, но се спи ра пре ди поста но вя ва не на при съ-
да та

б се прекра тя ва
в се спи ра

58. Намерената на местопроиз шест вието фо тогра фия е:
а до ка за тел ст ве но сред ст во
б до ка за тел ст во
в спо соб за до каз ва не на об ви не нието

59. Когато из гот ве но то от ве що то ли це ек спер т но заклю че-
ние не е доста тъч но пъл но и ясно, се назначава:

а до пъл ни тел на ек спер ти за
б пов тор на ек спер ти за
в трой на ек спер ти за
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60. Непълнолетен сви де тел се разпит ва с участието на пе да-
гог или психолог:

а във всич ки слу чаи
б ко га то съ от вет ният ор ган на ме ри то ва за не об хо ди-

мо
в ко га то не при съст ва ро ди тел

61. Когато за щит ни кът счита, че ос нов ни те ли нии на 
защитата, пред ло же ни от обвиняемия, са не съв мести ми 
с не го ви те задължения, той следва:

а да се от ка же от участие в де ло то
б да про дъл жи за щи та та спо ред ука за нията на об ви ня емия
в да уве до ми обвиняемия, че ука за нията му са не съв-

мести ми с не го ви те за дъл же ния и да про дъл жи за-
щи та та спо ред своето вътреш но убеждение, ако не 
бъ де отстра нен от на ка за тел но то произ вод ст во по 
пред ви де ния за то ва ред

62. Съдът в разпо ре ди тел но за се да ние прекра тя ва съ деб но-
то произ вод ст во и връ ща де ло то на прокурора, когато:

а на до съ деб но то произ вод ст во е до пус на то отстра ни-
мо съ щест ве но на ру ше ние на про це су ал ни правила, 
до ве ло до огра ни ча ва не на про це су ал ни те пра ва на 
обвиняемия, на постра да лия или на не го ви те наслед-
ни ци

б на до съ деб но то произ вод ст во е до пус на то отстра ни мо 
съ щест ве но на ру ше ние на про це су ал ни правила, свър за-
но с допускането, събирането, про вер ка та и оценка та на 
до ка за тел ст ва та и до ка за тел ст ве ни те сред ст ва

в деянието, опи са но в об ви ни тел ния акт, не съставля ва 
престъпле ние
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63. В до съ деб но то произ вод ст во спря мо об ви ня емия за 
престъпле ние от общ ха рак тер мяр ка за не от кло не ние 
се взема:

а във всич ки слу чаи
б ко га то съ щест ву ва опас ност об ви ня емият да се 

укрие, да из вър ши престъпле ние или да осу ети при-
веж да не то в изпъл не ние на вляз ла та в си ла при съ да

в задължително, ко га то е пов диг на то об ви не ние за теж ко 
умиш ле но престъпление, а в оста на ли те слу чаи – ако съ-
щест ву ва опас ност об ви ня емият да се укрие, да из вър ши 
престъпле ние или да осу ети при веж да не то в изпъл не ние 
на вляз ла та в си ла при съ да

64. Когато след обра зу ва не на съ деб но то производство, но 
пре ди приключ ва не на съ деб но то следствие, е постиг на-
то спо ра зу ме ние с ня кой от под съ ди ми те или за ня кое 
от престъпленията, съдът:

а от ла га раз глеж да не то на делото, а по постиг на то то 
спо ра зу ме ние се произ на ся друг съ де бен състав

б ут вър ж да ва постиг на то то спо ра зу ме ние и про дъл жа ва 
раз глеж да не то на де ло то по от но ше ние на дру ги те под-
съ ди ми или дру ги те престъпле ния

в прекра тя ва произ вод ст во то и изпра ща де ло то на пред се-
да те ля на съ да за пре разпре де ле ние на дру ги съста ви

65. Частният тъ жи тел мо же да от тегли тъж ба та си до:
а да ва не ход на де ло то в съ деб но то за се да ние на пър ва та 

ин стан ция
б вли за не в си ла на при съ да та
в поста но вя ва не на при съ да та от пър воин стан цион ния съд
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66. Налице е съ щест ве но на ру ше ние на про це су ал ни те 
правила, ко га то про то ко лът от съ деб но то заседание, в 
което са съ би ра ни до ка за тел ст ве ни материали, не е под-
пи сан от:

а съ деб ния състав
б пред се да те ля
в съ деб ния секре тар

67. Не мо же да бъ де отстра нен от съ деб но то за се да ние за 
из вър ше но пов тор но на ру ше ние на ре да в съ деб на та 
за ла (след пре дупреж де ние на председателя):

а об ви ня емият
б за щит ни кът
в граж дан ският ищец

68. Присъствието на под съ ди мия в съ деб но то за се да ние на 
пър воин стан цион ния съд е за дъл жи тел но по дела:

а с об ви не ние за теж ко престъпле ние
б с об ви не ние за теж ко умиш ле но престъпле ние
в от общ ха рак тер

69. Въззивният съд от ме ня при съ да та и поста но вя ва но ва 
присъда, ко га то се налага:

а да при ло жи за кон за по-теж ко на ка зу емо 
престъпление, ако е има ло об ви не ние за то ва 
престъпле ние в пър ва та ин стан ция

б да от ме ни ос во бож да ва не то от из тър пя ва не на на ка за-
нието по чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК

в да уве ли чи на ло же но то на ка за ние
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70. Касационната ин стан ция от ме ня или из ме ня при съ да та 
или ре ше нието и по от но ше ние на не об жал ва ли те 
подсъдими, ако:

а по от но ше ние на тях е на ру шен ма те риал ният за кон
б ос но ва нията за то ва са в тях на пол за
в е напра ве но та ко ва иска не в съ деб но то за се да ние на ка-

са цион на та ин стан ция
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ÊÀÇÓÑ ¹ 1
Осемдесетгодишният Васил Станчев прехвър лил апар та мен-

та си в гр. Ямбол на съпру зи те Георги и Мария Василеви (чий то 
постоянен ад рес бил в гр. Сливен), ка то си за па зил по жиз не но 
пра во на ползване. Срещу то ва два ма та приобре та те ли се за дъл-
жи ли да по ла гат гри жи за Станчев до края на жи во та му. По-
конкрет ни за дъл же ния не би ли посочени. Договорът бил склю чен 
на 10.03.2016 г. в изиску ема та от за ко на форма. Данъчната оценка 
на жи ли ще то би ла 43 хил. лв.

В пър ви те ме се ци след сключ ва не то на до го во ра Георги и 
Мария Василеви по се ща ва ли до ма на Васил Станчев по не два пъ-
ти седмично, ка то му но се ли хра на и лекарства, по чист ва ли жи-
ли ще то и из вър ш ва ли дру ги не об хо ди ми би то ви дейности.

Постепенно от но ше нията меж ду стра ни те по до го во ра се 
влошили. В ре зул тат на то ва Георги Василев преста нал да по се-
ща ва до ма на Станчев. Мария Василева оба че про дъл жи ла да хо-
ди два пъ ти сед мич но и да из вър ш ва съ щи те дейности, как то и до 
момента.

На 20.04.2017 г. Васил Станчев упъл но мо щил ад во кат 
Николов да пред приеме всич ки не об хо ди ми дейст вия за за щи та 
на пра ва та му във връз ка с не изпъл не ние на за дъл же нията на 
приобре та те ли те по по со че ния договор.

Въз ос но ва на то ва на 24.04.2017 г. ад во кат Николов пре дя-
вил от име то на Станчев иск сре щу Георги и Мария Василеви за 
раз ва ля не на це лия договор. При усло вията на евен ту ал ност бил 
пре дя вен иск за раз ва ля не на до го во ра по от но ше ние на 1/2 ид. ч. 
от имо та по ра ди не изпъл не ние от стра на на Георги Василев.

По съ що то вре ме Васил Станчев преста нал да до пуска 
Мария Василева до до ма си.

На 23.05.2017 г. Георги и Мария Василеви за ги на ли в ав то-
мо бил на катастрофа, оста вяй ки ка то наслед ни ци пъл но лет ни те 
си син и дъщеря. Синът им бил рожден, а дъ ще ря та би ла пъл но 
оси но ве на от Георги и Мария Василеви. Смъртта настъ пи ла в хо-
да на съ деб но то производство, пре ди приключ ва не на съ деб но то 
дирене.
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Въпроси:

1. Основателен ли е искът за раз ва ля не на це лия до го вор? 
Основателен ли е искът за раз ва ля не на до го во ра по от но ше ние 
на 1/2 идеална част от апар та мен та?

2. Може ли Мария Василева да се от ка же от до го во ра по-
ра ди об стоятел ст во то, че Васил Станчев не оказ ва не об хо ди-
мо то съ дейст вие за изпъл не ние на за дъл же нията ѝ?

3. Преминава ли за дъл же нието за гле да не вър ху си на и дъ-
ще ря та на по чи на ли те от вет ни ци? Ако не – за що? Ако да – со-
ли дар но или раз дел но от го ва рят те за не го?

4. Определете ро до ва та и мест на та под съд ност по пре дя-
ве ни те иско ве. Какъв е ви дът на иско ве те? Какво по вид е съ еди-
ня ва не то, из вър ше но в иско ва та мол ба?

5. Как след ва да про це ди рат съ дът и стра ни те след смър т-
та на от вет ни ци те?
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ÊÀÇÓÑ ¹ 2
Асен Петров е осъж дан за престъпле ние по чл. 242, ал. 2, 

предл. 1 НК на ли ша ва не от сво бо да и е ос во бо ден от зат во ра 
след из тър пя ва не на на ка за нието през юли 2018 година.

На 8 февру ари 2020 г. сестра му Мария Петрова по се ти ла 
своя чи чо Иван Гичев и видяла, че раз да ва чът му до не съл пен-
сията и той я поста вил в гор но то чек ме дже на кух нен ския бюфет.

Когато се вър на ла вкъщи, тя ка за ла на брат си за по лу че на та 
от чи чо то пенсия, мястото, на което той я е оставил, и на ка ра ла 
Асен да оти де да взе ме парите. Казала му също, че Гичев е из ля-
зъл на пазар.

Асен Петров взел един шал, за да се маскира, оти шъл в къ-
ща та на Николов, раз бил вра та та и взел па ри те от мястото, на 
което би ли оста ве ни. Като из ля зъл на стъл би те пред къщата, той 
видял, че Гичев се прибира. Уплашил се, че чи чо му ще го поз нае 
и ще се досети, че е хо дил в къ ща та му, за да тър си па ри те от 
пенсията. Петров ня мал вре ме да се скрие или да избяга, за що то в 
то зи мо мент Гичев го ви дял и попитал: „Асене, ти ли си? Пак ли 
за па ри си дошъл?“. Тогава Петров му се разкрещял, че му е 
омръз на ло да ча ка да му да ри къщата, как то му бил обе щал пре ди 
време, и че е до шъл да напра ви необходимото, за да я по лу чи по 
наследство. След то ва на не съл два уда ра с юм рук в област та на 
гла ва та на Гичев, от които послед ният пад нал на земята. Петров 
за поч нал да го ри та в област та на тор са и главата. Старецът за-
поч нал да му се мо ли да спре, тъй ка то не му е обе ща вал ни ко га 
та ко ва нещо, за що то къ ща та не би ла негова, а на дъ ще ря му. 
Петров про дъл жил с ритането, до ка то Гичев за поч нал да ох ка и 
да мо ли за помощ, ка то казал, че не мо же да ди ша и че умира. 
Петров спрял с на на ся не то на ритници, огле дал Гичев и ка то 
видял, че ня ма ви ди ми сле ди от нараняване, ре шил да не ви ка 
лекар. За да е си гу рен как во точ но се е случило, ре шил да из ча ка 
мал ко и за па лил цигара, но още пре ди да я е изпушил, Гичев из-
хър кал и по ве че не мръднал. След ка то установил, че чи чо му не 
диша, Петров се вър нал в къщата, из бър сал дръж ки те на вра та та 
и бю фе та и си тръгнал, ка то оста вил Иван Гичев да ле жи пред 
стълбите.
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След два ча са съ сед на Гичев до шъл при не го и ка то го ви дял 
да ле жи безжизнен, по ви кал „Бърза по мощ“. Пристигналият екип 
кон ста ти рал смър т та на Гичев. При из вър ше на та аутоп сия се 
установило, че Гичев е по лу чил че реп но-мо зъч на травма, при чи-
не на от удар на гла ва та в стъ па ло на стъл ба та пред къщата, и 
счуп ва не на три ребра, две от които про бо ли бе лия дроб и то ва е 
пре диз ви ка ло ма си ран вътре шен кръ воиз лив в бе лия дроб. Според 
заклю че нието на аутоп сията вся ко от те зи увреж да ния са мо по 
се бе си е би ло обек тив но год но да при чи ни смър т та на Гичев, а 
при тях но то съ че та ва не тя е би ла неизбежна.

Като се прибрал вкъщи, Петров ка зал на сестра си, че е взел 
парите, но не ка зал за сре ща та и за смър т та на чичото. Дал ѝ 200 
ле ва от парите, които бил взел от къ ща та на чи чо им, а дру га та 
част в раз мер на 350 ле ва за дър жал за се бе си.

В хо да на обра зу ва но то до съ деб но произ вод ст во при разпи-
та на съседа, кой то на ме рил Гичев, той споменал, че съ щия ден е 
ви дял Мария Петрова да го посещава. При разпи та си Мария 
Петрова приз на ла за ка за но то на брат ѝ и за из вър ше на та от не го 
кражба, но отри ча ла да знае за участие на брат ѝ в убийството.

Разследващият ор ган привля къл Асен Петров ка то об ви ня ем 
за престъпле ние по чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20, 
ал. 2 НК, а Мария Петрова – за престъпле ние по чл. 198, ал. 1 
вр. чл. 20, ал. 3 НК. При привли ча не то в ка чест во то му на об ви ня-
ем Асен Петров се явил със своя приятел Марин Вълков, кой то 
ра бо тел ка то юрисконсулт, и поискал той да го защитава, а Мария 
Петрова поиска ла наз на ча ва не то на слу же бен защитник. Разслед-
ващият по ли цай до пус нал до участие ка то за щит ник Марин 
Вълков и от ка зал да наз на чи слу же бен за щит ник на Мария 
Петрова.

Прокурорът вне съл об ви ни те лен акт сре щу Асен Петров за 
престъпле ния по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 8, предл. 2, т. 11, предл. 1 и 
т. 12, предл. 1 НК и по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 7 
вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, а за Мария Петрова – за 
престъпле ния по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 7 вр. чл. 194, 
ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 НК и по чл. 215, ал. 1, предл. 2 НК.
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При разпи та си в съ деб но за се да ние дъ ще ря та на Иван Гичев 
Дафинка Гичева поиска ла да се кон сти ту ира ка то частен об ви ни-
тел и граж дан ски ищец. Първоинстанционният съд от ка зал да я 
кон сти ту ира ка то частен об ви ни тел по ра ди про пуска не на сро ка 
и до пус нал за съв мест но раз глеж да не граж дан ски иск за пре тър-
пе ни те от Гичева не иму щест ве ни вре ди от смър т та на ба ща ѝ.

Първоинстанционният съд осъ дил Асен Петров за престъпле-
ния по чл. 116, ал. 1, т. 8, предл. 2 и т. 12, предл. 1 НК и по чл. 196, 
ал. 1, т. 1 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, а Мария Петрова – 
за престъпле ние по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 НК.

Въпроси:

1. Квалифицирайте деянията на Мария Петрова и Асен 
Петров и мо ти ви рай те от го во ра си.

2. Ще се отра зи ли на прав на та ква ли фи ка ция, ако Асен 
Петров е из вър шил деянието с кон цен тра ция на ал ко хол в кръв-
та 2,5 про ми ла? Мотивирайте от го во ра си.

3. Допуснати ли са на до съ деб но то произ вод ст во съ щест-
ве ни про це су ал ни на ру ше ния? Ако са до пус на ти, по со че те кои са 
и как мо гат да бъ дат отстра не ни.

4. Нарушени ли са про це су ал ни те пра ва на Мария Петрова 
при раз глеж да не на де ло то в пър ва та ин стан ция? Ако са на ру-
ше ни, по со че те кои са и как мо гат да бъ дат отстра не ни. 


