
ГРАЖДАНСКОПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ 

 Легенда: Верните отговори са болдвани. 

1. За кой от договорите, уредени в ЗЗД, е предвидена форма за 
противопоставимост:   

а) договор за поръчка 
б) договор за изработка 
в) договор за дарение 
 
2. При кое основание унищожаването на сделка може да няма 

обратно действие: 
а) поради грешка 
б) поради обстоятелството, че лицето не е разбирало постъпките си 
в) поради крайна нужда и явно неизгодни условия 
 
3. Допустимо ли е при законното представителство ограничаване 

на правомощията на представляващия: 
а) само ако е предвидено в закон 
б) зависи от представлявания 
в) не е допустимо 
 
4. Сдружение с нестопанска цел в частна полза може да бъде 

учредено от минимум: 
а) три лица, без значение физически или юридически 
б) три юридически или седем физически лица 
в) две юридически или пет физически лица 
 
5. Кое от възраженията е отлагателно (дилаторно): 
а) за неизпълнен договор 
б) за унищожаване на договор 
в) за прихващане 
 
6. Наемател, извършил подобрения в наетия имот: 
а) няма право на обезщетение 
б) има право на обезщетение за неоснователно обогатяване по чл. 
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в) има право на обезщетение по реда на чл. 72–74 от Закона за 
собствеността 

 
7. Кой от следните искове е петиторен (за защита на нарушено 

вещно право): 
а) иск за нарушено владение 
б) иск за делба 
в) ревандикационен иск 
 
8. Кое от следните вещни права се погасява при неупражняване с 

петгодишна давност: 
а) правото на ползване 
б) правото на собственост 
в) правото на владение 
 
9. Вписването има конститутивно действие при: 
а) дарение на недвижим имот 
б) иск за унищожаване на договор за продажба на недвижим имот 
в) отказ от право на собственост върху недвижим имот 
 
10.  Кой от следните искове не подлежи на вписване: 
а) негаторен (чл. 109 ЗС). 
б) ревандикационен 
в) за делба 
 
11.  Кой от следните придобивни способи е деривативен: 
а) придобиване по давност 
б) преработване 
в) съдебно решение за поставяне в дял на неподеляем жилищен 

имот 
 
12.  Договорът за дарение се отменя: 
а) само при осъществяване на една от изчерпателно 

предвидените в закона хипотези 
б) при дарение с обект бъдещо имущество 
в) когато условията или тежестта са невъзможни 
 



13.  Кое може да се извърши без съгласие на кредитора: 
а) поръчителство 
б) встъпване в дълг 
в) заместване в дълг 
 
14.  Реален договор е: 
а) договорът за заем за послужване 
б) договорът за наем 
в) договорът за продажба на родово определени вещи 
 
15.  Развалянето при договор за гледане и издръжка: 
а) има обратно действие 
б) има действие за в бъдеще 
в) зависи дали се извърши по съдебен или извънсъдебен ред 
 
16.  Правото да се обяви предварителен договор за окончателен: 
а) не се погасява по давност 
б) се погасява с тригодишна давност 
в) се погасява с петгодишна давност 
 
17.  Ако купувачът по време на продажбата е знаел за правата на 

трети лица: 
а) той няма никакви права срещу продавача 
б) може да търси от продавача само връщане на платената цена 
в) може да търси от продавача платената цена, разноски по договора, 

а също и направените необходими разноски, но не и направените полезни 
разноски 

 
18.  Производството по поставяне под запрещение е: 

а) особено исково производство 

б) охранително производство 

в) спорна администрация на граждански правоотношения 

 
19.  При непълно осиновяване правни връзки възникват между: 



а) от една страна, осиновителя, а от друга страна – осиновения и 
неговите низходящи 

б) от една страна, осиновителя и неговите роднини, а от друга страна 
– осиновения и неговите низходящи 

в) само между осиновителя и осиновения 
 
20.  Брачният договор се разваля: 
а) винаги извънсъдебно 
б) винаги по съдебен ред 
в) извънсъдебно, но ако с него се прехвърлят вещни права върху 

недвижими имоти – по съдебен ред 
 
21.  Искът за по-голям дял от съпружеската имуществена общност 

може да се предяви: 
а) безсрочно 
б) в едногодишен срок от прекратяването на СИО 
в) в рамките на общата петгодишна давност 
 
22.  Саморъчното завещание е валидно: 
а) когато е написано ръкописно от завещателя 
б) когато е написано саморъчно от завещателя и е подписано от него 
в) когато е написано саморъчно от завещателя и подписът му е 

положен след завещателните разпореждания 
 
23.  Иск за възстановяване на запазена част: 
а) може да се предяви в първа фаза на съдебната делба 
б) може да се предяви до края на първото заседание на втора 

фаза на съдебната делба 
в) не може да се предяви в производство по съдебна делба 
 
24.  Отделяне на наследство може да се поиска от: 
а) кредиторите на наследодателя 
б) кредиторите на наследника 
в) кредиторите на наследодателя и кредиторите на наследника 
 
25.  При сделката делкредере комисионерът: 
а) гарантира пред комитента за задължението на третото лице 



б) купува лично вещта, продавана от комитента 
в) действа като пълномощник на комитента 
 
26.  Рискът от случайното погиване или повреждане на вещта при 

финансовия лизинг е за: 
а) лизингодателя 
б) лизингополучателя 
в) не се носи от никого 
 
27.  Съдружник в ООД може да продаде дела си на друг съдружник: 
а) свободно 
б) с решение на общото събрание 
в) с декларация-съгласие на всеки един от останалите съдружници 
 
28.  Неустойка, дължима по търговска сделка, сключена между 

търговци: 
а) не може да се намалява на никакво основание 
б) не може да се намалява поради прекомерност 
в) не може да бъде обявена за нищожна поради противоречие с 

добрите нрави 
 
29.  Сделка на разпореждане с недвижим имот на ООД без 

решение на общото събрание е: 
а) нищожна 
б) относително недействителна 
в) действителна  
 
30.  Събирателното дружество се представлява от: 
а) управителен съвет или управител 
б) всеки от съдружниците, ако в дружествения договор не е 

предвидено друго 
в) съвет на директорите 
 
31.  Синдикът се назначава от: 
а) събранието на кредиторите 
б) първото събрание на кредиторите 
в) съда по несъстоятелността 



 
32.  Сила на пресъдено нещо се формира относно произнасянето в 

решението по възражение за: 
а) унищожаване 
б) прихващане 
в) липса на правен интерес 
 
33.  Предявяването на частичен иск: 
а) спира и прекъсва давността само за предявената част от 

вземането 
б) спира и прекъсва давността за цялото вземане 
в) прекъсва давността за предявената част, а спира давността за 
цялото вземане 
 
34.  Поканата за доброволно изпълнение в изпълнителното 

производство: 
а) спира и прекъсва давността 
б) спира, но не прекъсва давността 
в) нито спира, нито прекъсва давността 
 
35. Привличане от ищеца на трето лице-помагач може да се 

извърши най-късно: 
а) с исковата молба 
б) в първото заседание за разглеждане на делото 
в) до приключване на съдебното дирене в първа инстанция 
 
36.  Кое от следните дела се разглежда винаги от районния съд като 

първа инстанция: 
а) за делба 
б) за осиновяване 
в) за разваляне на договор 
 
37.  Кое от следните производства се разглежда по реда на бързите 

производства: 
а) за трудово възнаграждение 
б) за развод 
в) за обявяване на предварителен договор за окончателен 



 
38.  По постоянен адрес/седалище на ответника се предявява: 
а) иск за разваляне на договор за продажба на недвижим имот 
б) иск за плащане на цената по договор за продажба на 
недвижим имот 
в) иск за обявяване на нищожност на договор за продажба на 

недвижим имот 
 
39.  Не подлежат на касационно обжалване въззивни решения по 

търговски дела с цена на иска до: 
а) 5000 лв. 
б) 10 000 лв. 
в) 20 000 лв. 
 
40.  Кое от следните решения не подлежи на обжалване: 
а) неприсъствено решение 
б) решение при признаване на иска 
в) решение по искове за гражданско състояние 
 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ 

41. За престъпления, извършени на територията на Република 
България, е приложим Наказателният кодекс: 

а) само когато деецът е български гражданин 
б) винаги, без значение чий гражданин е деецът 
в) само когато деецът е български гражданин или гражданин на друга 

държава- членка на Европейския съюз 
 
42. Наказателноотговорно лице е: 
а) физическо лице, достигнало определена възраст и извършило 

престъпление в състояние на вменяемост 
б) пълнолетно физическо лице или юридическо лице, регистрирано по 

определения в закон ред 
в) всяко физическо лице, както и сдружение на физически лица, в 

случаите определени в Наказателния кодекс 
 
43. Престъпна самонадеяност е налице, когато деецът: 



а) е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е 
настъпването на общественоопасните последици е искал или допускал 
тяхното настъпване 

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

в) е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, 
но е мислил да ги предотврати 

 
44. Довършен опит е налице, когато деецът е започнал изпълнението 

на умишлено престъпление: 
а) но не е довършил изпълнителното деяние 
б) довършил е изпълнителното деяние и са настъпили предвидените в 

закона последици, които деецът е допускал 
в) довършил е изпълнителното деяние, но не са настъпили 

предвидените в закона и исканите от дееца последици 
 
45. Подбудителството и помагачеството са осъществени като форми 

на съучастие: 
а) с вземането на решението от извършителя да извърши 

престъпление 
б) със започване на осъществяването на престъплението от 

извършителя 
в) с вземането на решение от подбудителя или помагача да станат 

съучастници на извършителя 
 
46. Разпоредбите за продължаваното престъпление по чл. 26, ал. 1 НК 

не се прилагат за: 
а) престъпления против личността на различни граждани 
б) престъпения против паричната и кредитната система 
в) общоопасните престъпления  
 
47. Наказанията лишаване от право да се заема определена държавна 

или обществена длъжност и лишаване от право да се упражнява съответна 
професия или дейност се налагат: 

а) в предвидените от закона случаи, ако заемането на съответната 
длъжност или упражняването на съответната професия или дейност е 
несъвместимо с характера на извършеното престъпление 

б) при осъждане за тежки престъпления 



в) в предвидените от закона случаи на престъпления против дейността 
на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 
публични функции  

 
48. Поправителният труд е: 
а) наказание  
б) пробационна мярка 
в) възпитателна мярка 
 
49. Наказателното преследване се изключва поради изтекла 

абсолютна давност: 
а) ако давностният срок за наказателно преследване се прекъсне 
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. Видът телесна повреда се определя към момента на: 
а) причиняване на увреждането 
б) оздравяването на пострадалия 
в) постановяване на присъдата 
 
51. Субект на длъжностно присвояване може да е: 
а) всяко наказателноотговорно лице, което упражнява на правно 

основание фактическа власт върху вещта 
б) всяко наказателноотговорно лице, което има качеството 

длъжностно лице и на което вещите са връчени в това му качество 
в) всяко наказателноотговорно лице, което има качеството 

длъжностно лице  
 
52. Активен подкуп е налице, когато длъжностното лице: 
а) не е съобщило за предложената му облага 
б) приеме облага, която не му се следва, за да извърши или да не 

извърши действия по служба  
в) получи облага, за да упражни активното си избирателно право в 

полза на определен кандидат, партия или коалиция 
 
53. Субект на престъплението лъжесвидетелство може да е: 



а) всяко наказателноотговорно лице 
б) обвиняемият в производството, по което са дадени обясненията 
в) всяко наказателноотговорно лице, което има качеството на 

свидетел 
 
54. Документ с невярно съдържание е писмено изявление, при което: 
а) лицето, посочено за автор, не е действителният автор на 

изявлението 
б) авторът изразява волята си погрешно 
в) авторът удостоверява факти и обстоятелства, които не 

отговарят на обективната действителност 
 
55. Извършването на непристойни действия, грубо нарушаващи 

обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се 
квалифицира като: 

а) престъпление хулиганство 
б) престъпление хулиганство, ако е съпроводено със съпротива срещу 

орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред 
в) административно нарушение хулиганство по Указа за борба с 

дребното хулиганство 
 

 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) обвиняемият е осъждан за тежко престъпление 
 
57. 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 
 
58. Видеозаписът, намерен от разследващите органи на 

местопрестъплението, е: 



а) веществено доказателство 
б) веществено доказателствено средство 
в) способ за доказване 
 
59. Задържането и изземването на кореспонденция в досъдебното 

производство се извършват: 
а) по искане на разследващия орган с разрешение на прокурора 
б) по искане на прокурора с разрешение на съдия от съответния 

първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на 
който се извършва действието 

в) по искане на прокурора с разрешение на председателя на 
съответния окръжен съд или от изрично оправомощен от него заместник 

 
60. По направените искания, бележки и възражения при предявяване 

на разследването се произнася: 
а) наблюдаващият прокурор 
б) разследващият орган 
в) прокурорът от по-горестоящата прокуратура 
 
61. Съдът в разпоредително заседание прекратява наказателното 

производство, когато: 
а) деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, 

съставлява административно нарушение 
б) деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява 

престъпление 
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. 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  
 
64. Въззивната жалба, подадена от защитник:  
а) не може да бъде оттеглена от подсъдимия 
б) може да бъде оттеглена от подсъдимия 
в) може да бъде оттеглена от подсъдимия само със съгласието на 

защитника 
 
65. Повереникът на частния обвинител може да подаде въззивна 

жалба срещу първоинстанционната присъда: 
а) само ако е изрично упълномощен 
б) винаги, когато счита, че правата на частния обвинител са 

нарушени 
в) само ако присъдата е обжалвана от някоя от другите страни 
 
66. Въззивният съд по наказателни дела: 
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 
 
67. Когато Върховният касационен съд отмени присъдата и върне 

делото за ново разглеждане, той може да върне делото:  
а) само на въззивната инстанция 
б) на първата или на въззивната инстанция 
в) на прокурора, на първата или на въззивната инстанция 
 
68. Настаняването за изследване в психиатрично заведение в 

досъдебното производство се извършва: 
а) по искане на прокурора от съответния първоинстанционен съд 

в състав от един съдия и двама съдебни заседатели 
б) по искане на прокурора от съдия от съответния първоинстанционен 

съд 
в) по искане на разследващия орган с разрешение на прокурора  



 
 
69. Споразумението за решаване на делото в досъдебното 

производство се сключва между:  
а) прокурора и обвиняемия 
б) прокурора и защитника 
в) разследващия орган и защитника 
 
70. При бързото производство граждански иск е: 
а) недопустим  
б) допустим, ако разглеждането му няма да затрудни разглеждането 

на делото  
в) допустим, ако не са възстановени имуществените вреди от 

престъплението 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


