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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÒÅÑÒ È ÊÀ ÇÓ ÑÈ ÎÒ ÈÇ ÏÈ ÒÀ ÇÀ ÀÄ ÂÎ ÊÀ ÒÈ È 
ÌËÀÄ ØÈ ÀÄ ÂÎ ÊÀ ÒÈ ÍÀ 21, 22 ÌÀÉ 

È 11 ÞÍÈ 2022 Ã.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÍÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÍÈ 
ÍÀÓÊÈ

1. Смъртта на пре упъл но мо щи те ля:
а не за ся га пред ста ви тел на та власт на пре упъл но мо-

ще но то ли це
б во ди до прекра тя ва не за в бъ де ще на пред ста ви тел на та 

власт на пре упъл но мо ще ния
в во ди до ця лост но от па да не на пред ста ви тел на та власт 

на пре упъл но мо ще ния

2. Единствено по съ де бен ред мо же да бъ де упраж не но:
а пра во то на раз ва ля не на двустра нен до го вор по ра ди не-

из пъл не ние
б въз ра же нието за прихва ща не
в пра во то да бъ де уни що жен до го вор по ра ди заплаш-

ва не

3. Аналогията на пра во то е уре де на:
а в Закона за нор ма тив ни те ак то ве
б в Закона за за дъл же нията и до го во ри те
в не е уре де на в за ко на
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4. На не дейст ви тел ност та на граж дан скоправ на сдел ка, 
склю че на без пред ста ви тел на власт, мо же да се по зо ве:

а вся ко ли це с пра вен ин те рес
б са мо мни мо пред ставля ва ният
в вся ка от стра ни те по сдел ка та

5. Правата, при до би ти от тре то ли це от ку пу ва ча на не дви-
жим имот по уни що жаема сдел ка:

а се за паз ват във всич ки слу чаи
б се за паз ват са мо ако тре то то ли це е впи са ло своята по-

куп ка пре ди впис ва не то на иско ва та мол ба за уни що жа-
ва не на сдел ка та

в не се за паз ват ос вен в слу чаите на уни що жаемост 
по ра ди край на нуж да, ко га то пра ва та на тре то то ли-
це са при до би ти пре ди впис ва не то на иско ва та мол-
ба за уни що жа ва не на сдел ка та

6. Договорът за влог е: 
а ед ностра нен до го вор 
б ед ностран на сдел ка 
в двустра нен до го вор

7. Учредяването на тър гов ско дру жест во е не дейст ви тел-
но:

а ако е на ли це лип са на съгла сие за под пис ва не на ре ше-
нието за уч ре дя ва не на дру жест во то

б ако лип с ва уч ре ди те лен до го вор
в при всич ки слу чаи, ко га то не са вне сени 100% от ка пи-

та ла 
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8. За ко ман дит но то дру жест во с ак ции е вяр но, че:
а се уч ре дя ва от не огра ни че но от го вор ни те съд руж ни-

ци, които ня мат пра во на глас в об що то събра ние, 
до ри и да при те жа ват ак ции

б се уч ре дя ва от ми ни мум три ма не огра ни че но от го вор ни 
съд руж ни ци, които за пис ват ак ции и имат пра во на глас 
в об що то събра ние

в упра ви тел ният му съ вет се състои от огра ни че но от го-
вор ни те съд руж ни ци, а над зор ният съ вет – от не огра ни-
че но от го вор ни те съд руж ни ци 

9. При тър гов ска та сдел ка:
а мо же да има уго во рен ана то зи цъм
б не мо гат да до го ва рят стра ни, които не са тър гов ци
в мо же да бъ де уни що же на по ра ди край на нуж да са мо ако 

е склю че на меж ду тър гов ци

10. По ре да на Закона за осо бе ни те за ло зи мо гат да се за ла-
гат:

а вся как ви дви жи ми ве щи
б ав тор ски пра ва
в тър гов ски пред приятия

11. Джирото:
а мо же да бъ де под усло вие
б тряб ва да се под пи ше от джи ран та
в мо же да бъ де и частич но 
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12. Молбата за от кри ва не на произ вод ст во по не състоятел-
ност, по да де на от кре ди тор:

а се раз глеж да в закри то за се да ние от съ дията доклад чик, 
кой то се произ на ся с ре ше ние в ед но ме се чен срок от 
по да ва не на мол ба та

б се раз глеж да в при съст вието на всич ки кре ди то ри на 
длъж ни ка

в се раз глеж да при закри ти вра та с при зо ва ва не на 
длъж ни ка и мо ли те ля най-къс но в 14-дне вен срок от 
нейно то по да ва не

13. Производство по не състоятел ност се от кри ва:
а при непла те жоспо соб ност, ко га то тър го ве цът не е за-

явил за обя вя ва не в тър гов ския ре гистър го диш ния си 
фи нан сов от чет за пред ход на та фи нан со ва го ди на

б ко га то тър го ве цът не е в състояние да из пъл ни за дъл же-
ние за из пла ща не на тру до во въз награж де ние на свой 
слу жи тел, което не е из пла ща но по ве че от един ме сец

в при свръх за дъл же ност на дру жест во с огра ни че на 
от го вор ност, ак ционер но дру жест во или ко ман дит но 
дру жест во с ак ции

14. При из вър ш ва не на раз пре де ле ние на осребре но то иму-
щест во в произ вод ст во по не състоятел ност взе ма нията 
се из пла щат в след ния ред:

а из д ръж ка – публич ноправ ни взе ма ния – раз носки по 
не състоятел ност та

б въз бра на, впи са на по ре да на Закона за осо бе ни те 
за ло зи – из д ръж ка – публич ноправ ни взе ма ния

в взе ма ния, въз ник на ли след да та та на ре ше нието за от-
кри ва не на произ вод ст во то по не състоятел ност – 
публич ноправ ни взе ма ния – взе ма ния, произ ти ча щи от 
тру до ви пра во от но ше ния, въз ник на ли пре ди да та та на 
ре ше нието за от кри ва не на произ вод ст во то по не-
състоятел ност
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15. За кой тър го вец мо же да бъ де от кри то произ вод ст во по 
ста би ли за ция по ре да на част тре та от Търговския за-
кон:

а застра хо ва тел но дру жест во
б тър го вец, за кой то е от кри ва но произ вод ст во по ста-

би ли за ция пет го ди ни пре ди да та та на по да ва не на 
мол ба та за ста би ли за ция

в публич но пред приятие с пред мет на дейност пре доста-
вя не на же ле зо пъ тен тран спорт

16. След от кри ва не на произ вод ст во по ста би ли за ция:
а кре ди то ри те, на които тър го ве цът е уч ре дил обез пе че-

ния, гу бят пра ва та си по да де ни те обез пе че ния 
б съ дът не мо же по свой по чин да уста но вя ва фак ти и да 

съ би ра до ка за тел ст ва, които са от зна че ние за поста но-
вя ва ни те в произ вод ст во то ак то ве

в съ що то не мо же да се спи ра ос вен в слу чаите на 
смърт на мо ли те ля – ед но ли чен тър го вец или не-
огра ни че но от го во рен съд руж ник

17. Припознаването на де те мо же да бъ де из вър ше но:
а са мо лич но 
б от пъл но мощ ник, упъл но мо щен с пъл но мощ но с но та-

риал но удосто ве ря ва не на под пи са и съ дър жа нието 
в в при съст вието на два ма сви де те ли
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18. Решение, с което се от хвър ля ка то не ос но ва те лен иск за 
раз ва ля не на до го вор с пред мет по куп ко-про даж ба на 
нед ви жим имот: 

а е уста но ви тел но и по раж да са мо си ла на пре съ де но 
не що

б е кон сти ту тив но и по раж да си ла на пре съ де но не що и 
кон сти ту тив но дейст вие

в не по раж да прав ни после ди ци, тъй ка то пре дя ве но то за 
за щи та пра во не съ щест ву ва

19. Кои фак ти не под ле жат на до каз ва не в иско во то произ-
вод ст во?

а фак ти те, които не са оспо ре ни от насрещ на та стра на
б об щоиз вест ни те и слу жеб но из вест ни те на съ да фак-

ти
в фак ти те, за които стра ни те са пред ста ви ли офи циал ни 

до ку мен ти

20. От кой мо мент от тегля не то на пъл но мощ но то на упъл-
но мо ще ния от стра на та ад во кат по раж да дейст вие за 
съ да?

а от де ня, в кой то бъ де уве до мен съ дът
б от де ня на из вър ш ва не то му
в от де ня, в кой то от тегля не то е достиг на ло до зна нието 

на пъл но мощ ни ка

21. Кое от след ни те е преч ка за сключ ва не на брак:
а огра ни че но запре ще ние на един от съпру зи те
б ду шев на бо лест, която е ос но ва ние за поста вя не под 

пъл но запре ще ние
в род ст во по съ ребре на ли ния до пе та сте пен вклю чи-

телно
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22. Саморъчното за ве ща ние, пре да де но за па зе не на но та-
ри ус, е:

а частен под пи сан диспо зи ти вен до ку мент
б частен под пи сан сви де тел ст ващ до ку мент
в офи циален под пи сан сви де тел ст ващ до ку мент

23. Насрещен иск мо же да бъ де пре дя вен:
а са мо от от вет ни ка по пър во на чал но пре дя ве ния иск
б как то от от вет ни ка по пър во на чал ния иск, та ка и от не-

го вия по ма гач
в как то от от вет ни ка по пър во на чал ния иск, та ка и от от-

вет ни ка по насрещ ния иск

24. При от кри то произ вод ст во по оспор ва не на до ку мент 
за до каз ва не на ав тен тич ност та му може да бъ дат 
събрани:

а са мо пис ме ни до ка за тел ст ва
б пис ме ни до ка за тел ст ва и експер ти зи
в всич ки ви до ве до пусти ми, от но си ми и не об хо ди ми 

до ка за тел ст ва 

25. Обезпечаване на иска е до пусти мо да се поиска: 
а с част на та ка са цион на жал ба сре щу въз зив но то опре де-

ле ние
б с ка са цион на та жал ба сре щу въз зив но то ре ше ние
в с въз зив на та жал ба сре щу пър воин стан цион но то ре-

ше ние
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26. Нищожните съ деб ни ре ше ния:
а не по раж дат си ла на пре съ де но не що
б по раж дат си ла на пре съ де но не що, ако не бъ дат об жал-

ва ни
в по раж дат си ла на пре съ де но не що, но мо гат да бъ дат 

от ме не ни при на ли чие на ос но ва нията по чл. 303, ал. 1 и 
чл. 304 ГПК

27. Кое от след ни те опре де ле ния под ле жи на об жал ва не?
а опре де ле ние, с което не се до пуска уве ли ча ва не на 

раз ме ра на иск, кой то не е пре дя вен ка то части чен
б опре де ле ние, с което съ дът е от ка зал да приеме за съв-

мест но раз глеж да не в произ вод ст во то пре дя вен насре-
щен иск

в опре де ле ние за до пуска не на встъп ва не на тре то ли це 
по ма гач

28. Какъв е по ро кът на пър воин стан цион но то ре ше ние, 
поста но ве но, без да е бил кон сти ту иран за дъл жи те лен 
не об хо дим дру гар?

а ре ше нието е ни щож но
б ре ше нието е не до пусти мо
в ре ше нието ня ма по рок, а не кон сти ту ира ният мо же да 

поиска от мя на по чл. 304 ГПК

29. Насрещната ка са цион на жал ба: 
а не се раз глеж да, ако ка са цион на та жал ба бъ де оста ве на 

без ува же ние
б не се раз глеж да, ако ка са цион на та жал ба не бъ де раз-

гле да на 
в под ле жи на раз глеж да не не за ви си мо от съд ба та на ка са-

цион на та жал ба
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30. Изпълнителен лист се из да ва:
а по мол ба на ли це то, която се раз глеж да в закри то 

за се да ние в ед но сед ми чен срок от постъп ва не то ѝ, с 
раз по реж да не на ком пе тент ния съд

б по мол ба на ли це то, която се раз глеж да в от кри то за се-
да ние, с ре ше ние на ком пе тент ния съд

в по мол ба на ли це то, пре пис от която се връч ва на дру га-
та стра на, с опре де ле ние на ком пе тент ния съд

31. Следва ли въз ра же нието сре щу из да де на за по вед за из-
пъл не ние да се мо ти ви ра?

а да, въз ра же нието тряб ва да се мо ти ви ра
б не, не е не об хо ди мо да се мо ти ви ра въз ра же нието
в въз ра же нието след ва да се мо ти ви ра са мо в слу чай 

че длъж ни кът е запла тил за дъл же нието в сро ка, по-
со чен в за по вед та

32. С част на ка са цион на жал ба пред ВКС под ле жи на об-
жал ва не:

а опре де ле нието, с което въз зив ният съд след от мя на 
на пър воин стан цион но то опре де ле ние до пуска обез-
пе че нието на иска

б опре де ле нието, с което въз зив ният съд от ме ня или по-
твър ж да ва до пус на то то с пър воин стан цион но то опре де-
ле ние обез пе че ние на иска

в опре де ле нието, с което въз зив ният съд пот вър ж да ва 
допус на то то от пър воин стан цион ния съд обез пе че ние 
на иска
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33. Общ ад ми нистра ти вен акт е:
а акт, кой то се от на ся за не огра ни чен брой ли ца
б акт, кой то има ед нократ но прав но дейст вие и за ся га 

не посред ст ве но пра ва, сво бо ди или за кон ни ин те ре си 
на не опре де лен брой ли ца

в акт, кой то има мно гократ но дейст вие по от но ше ние на 
от дел ни граж да ни и ор га ни за ции

34. Мълчаливият от каз мо же да се оспо ри в срок от:
а един ме сец след из ти ча не на 14 дни от по да ва не на за-

явле нието за из да ва не на ад ми нистра тив ния акт
б един ме сец от из ти ча не на сро ка, в кой то ад ми-

нистра тив ният ор ган е бил длъ жен да се произ не се
в един ме сец от из ти ча не на ед но ме сеч ния срок за произ-

на ся не на ад ми нистра тив ния ор ган

35. Задължението за пла ща не на да нъ ци въз ник ва:
а въз ос но ва на из да ден ре ви зионен акт
б в сро ка след по да ва не на да нъч на декла ра ция, уста но вен 

в съ от вет ния за кон
в по си ла та на прав на нор ма

36. Каква е про дъл жи тел ност та на аб со лют на та дав ност по 
ЗАНН:

а две го ди ни
б пет го ди ни
в за ви си от ха рак те ра на на ру ше нието



72 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5-6/2022

37. При до го вор от раз стояние за услу ги в ка къв срок мо же 
да се от ка же потре би те лят, в слу чай че тър го ве цът не 
му е пре доста вил ин фор ма ция за пра во то му на от каз от 
до го во ра:

а 14-дне вен срок, счи та но от да та та на сключ ва не на до го-
во ра

б 14-дне вен срок, счи та но от из ти ча не на ед на го ди на 
от сключ ва не на до го во ра

в не мо же да се от ка же

38. Всеки спор, въз ник нал меж ду тър го вец и потре би тел, 
под ле жи на раз ре ша ва не от ар битра жен съд, ако:

а в до го во ра из рич но се по соч ва кой е ком пе тент ният 
арбитра жен съд

б ако е приклю чи ла про це ду ра та по ал тер на тив но раз-
реша ва не на потре би тел ски спо ро ве и ня коя от стра ни те 
е не до вол на от ре зул та та

в не под ле жи на раз ре ша ва не от ар битра жен съд не за-
ви си мо от об стоятел ст ва та

39. Какви са сро ко ве те за раз глеж да не от съ да на спо ро ве те 
за не за кон но увол не ние по Кодекса на тру да:

а ед но ме се чен срок от постъп ва не то на иско ва та мол ба 
пред ра йон ния съд и ед но ме се чен срок от постъп ва не то 
на въз зив на та жал ба пред окръж ния съд

б три ме се чен срок от постъп ва не то на иско ва та мол ба 
пред ра йон ния съд и ед но ме се чен срок от постъп ва-
не то на въз зив на та жал ба пред окръж ния съд

в ед но го ди шен срок от увол не нието
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40. Решение на дис ципли нар ния съд при съ от вет на та ко ле-
гия, в която е впи сан ад во ка тът, с което му се на ла га 
на ка за ние, под ле жи на об жал ва не:

а пред Върховния ад ми нистра ти вен съд
б пред Висшия дис ципли на рен съд
в пред кон трол ния съ вет на ад во кат ска та ко ле гия

ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ

41. За престъпле ния, из вър ше ни на те ри то рията на 
Република България, Наказателният ко декс е при ло-
жим:

а ко га то деецът е бъл гар ски граж да нин
б не за ви си мо от граж дан ст во то на дееца
в са мо ко га то деецът е бъл гар ски граж да нин или граж да-

нин на дру га дър жа ва – членка на Европейския съ юз

42. Наказателният ко декс се при ла га за престъпле ния, из-
вър ше ни от чуж ден ци в чуж би на, ко га то то ва е пред ви-
де но в:

а Особената част на Наказателния ко декс
б меж ду на род но съгла ше ние, в което участ ва Република 

България
в Наказателно-про це су ал ния ко декс 

43. Пълнолетното ли це не е на ка за тел ноот го вор но, ако към 
мо мен та на осъ щест вя ва не на деянието: 

а не раз би ра свойст во то или зна че нието на из вър ше-
но то или не мо же да ръ ко во ди постъп ки те си по ра ди 
ум ст ве на не до раз ви тост 

б е поста ве но под огра ни че но запре ще ние 
в стра да от пси хи ческо раз стройст во на здра ве то 
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44. Малолетното ли це, из вър ши ло об щест ве но опас но 
деяние:

а е на ка за тел ноот го вор но след на вър ш ва не на пъл но- 
летие

б не но си на ка за тел на от го вор ност
в но си на ка за тел на от го вор ност са мо ако е могло да раз-

би ра свойст во то и зна че нието на из вър ше но то и да 
ръко во ди постъп ки те си

45. Деянието, което фор мал но осъ щест вя ва приз на ци те на 
пред ви де но в за ко на престъпле ние, но има яв но нез на-
чи тел на об щест ве на опас ност:

а не е на ка зу емо
б не е про ти воправ но
в не е престъп но 

46. Когато до произ на ся не на при съ да та ли це, което е из-
вър ши ло престъпле ние, из пад не в раз стройст во на съз-
на нието, вслед ст вие на което не мо же да раз би ра 
свойст во то или зна че нието на своите постъп ки и да ги 
ръ ко во ди:

а не му се на ла га на ка за ние, но под ле жи на на ка за ние, 
ако оз д ра вее

б ос во бож да ва се от на ка за тел на от го вор ност
в ос во бож да ва се от на ка за ние 

47. Когато деецът е пред виж дал настъп ва не то на об щест ве-
но опас ни те после ди ци, но е мислил да ги пре дот вра ти, 
деянието е из вър ше но:

а при евен ту ален уми съл
б по непред паз ли вост
в при пряк уми съл
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48. Обстоятелство, което из ключ ва уми съ ла на дееца, е не-
зна нието:

а че деянието е престъп но
б че деянието е об щест ве но опас но
в на фак ти ческо об стоятел ст во, при над ле жа що към 

съста ва на престъпле нието

49. Деянието, из вър ше но при усло вията на не из беж на от-
бра на:

а не е из вър ше но ви нов но 
б не се на каз ва по ра ди ниска та сте пен на об щест ве на та му 

опас ност 
в не е об щест ве но опас но

50. Когато пре ви ша ва не то на пре де ли те на не из беж на та 
от бра на се дъл жи на сму ще ние:

а деецът се на каз ва при из клю чи тел ни смек ча ва щи от го-
вор ност та об стоятел ст ва

б деянието не е из вър ше но ви нов но
в деецът не се на каз ва

51. Приготовлението и опи тът ка то ста дии на престъп на та 
дейност са въз мож ни:

а как то при умиш ле ни те, та ка и при непред паз ли ви те 
престъпле ния

б са мо при престъпле нията, които се из вър ш ват с 
пряк уми съл

в при всич ки умиш ле ни престъпле ния

52. Приготовлението към престъпле ние:
а се на каз ва ви на ги, щом из вър ши те лят до вър ши 

престъпле нието
б не се на каз ва
в се на каз ва са мо в пред ви де ни те от за ко на слу чаи
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53. Довършен опит към престъпле ние е:
а за поч на ло из пъл не ние на на мисле но то от дееца 

престъпле ние
б съз да ва не на усло вия за из вър ш ва не на на мисле но то 

престъпле ние
в за поч на ло из пъл не ние на престъпле нието, чието из-

пъл ни тел но деяние е до вър ше но, но не са настъ пи ли 
пред ви де ни те от за ко на и иска ни от дееца об щест ве-
но опас ни после ди ци

54. Подбудителството и по ма га чест во то ка то фор ми на 
съучастие са осъ щест ве ни:

а с взе ма не то на ре ше нието от из вър ши те ля да из вър ши 
престъпле ние

б със за поч ва нето на осъ щест вя ва не то на престъпле-
нието от из вър ши те ля

в с взе ма не то на ре ше ние от под бу ди те ля или по ма га ча да 
бъ де съ участ ни к на из вър ши те ля

55. Престъплението е из вър ше но от „две или по ве че ли ца“, 
ко га то:

а е из вър ше но от ор га ни зи ра на престъп на гру па
б съ участ ни ци те са по не два ма
в в са мо то из пъл не ние на престъпле нието са участ ва-

ли най-мал ко две ли ца 

56. Убийство с ко рист на цел мо же да бъ де из вър ше но: 
а са мо с пряк уми съл
б как то с пряк, та ка и с евен ту ален уми съл 
в как то умиш ле но, та ка и по непред паз ли вост
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57. За ква ли фи ци ра не то на ед но деяние ка то вид престъп но 
блуд ст во:

а е не об хо ди мо постра да лият и деецът да са ли ца от един 
и съ щи пол

б е без зна че ние да ли постра да лият и деецът са ли ца от 
един и съ щи пол

в е не об хо ди мо постра да лият и деецът да са ли ца от раз-
ли чен пол

58. Предмет на об себ ва не то са:
а как то дви жи ми, 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

59. Неистински е до ку мен тът, кой то: 
а не е под пи сан от ли це то, което се со чи ка то не гов ав-

тор 
б съ дър жа изявле ние, което ав то рът на до ку мен та не е 

искал да напра ви 
в ав то рът на до ку мен та е отра зил не вер ни фак ти 

60. Състоянието на сил но раз д раз не ние, пре диз ви ка но от 
постра да лия с на си лие, от което са настъ пи ли или е би-
ло въз мож но да настъ пят теж ки после ди ци за ви нов ния 
или не го ви ближ ни: 

а е смек ча ва що от го вор ност та об стоятел ст во 
б е приз нак от обек тив на та стра на на при ви ле ги ро ван 

състав на умиш ле но то убийст во 
в из ключ ва уми съ ла за убийст во
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61. Телесната повре да се опре де ля ка то теж ка или сред на 
от:

а ве що то ли це в експер т но то заклю че ние
б раз след ва щия ор ган по вътреш но убеж де ние съобраз но 

до ка за тел ст ва та по де ло то
в за ко но да те ля спо ред ви да на увреж да не то

62. Участието на за щит ник в на ка за тел но то произ вод ст во 
не е за дъл жи тел но, ко га то об ви ня емият: 

а не е в състояние да запла ти ад во кат ско въз награж де ние, 
же лае да има за щит ник и по пре ценка на съ да ин те ре си-
те на пра во съ дието изиск ват то ва 

б стра да от фи зи чески или пси хи чески не доста тъ ци, които 
му пре чат да се за щи та ва сам 

в за яви, че не же лае да има за щит ник, ко га то по де ло-
то са привле че ни по ве че об ви ня еми, ин те ре си те им 
са про ти во ре чи ви и един от тях има за щит ник

63. При раз ми на ва не в по зи циите на за щит ни ка и об ви-
няемия по ос нов ни те ли нии на за щи та та за щит ни кът: 

а мо же да се от ка же от участие в де ло то 
б е длъ жен да про дъл жи за щи та та съ образ но ука за нията, 

да де ни му от об ви ня емия 
в уве до мя ва об ви ня емия, че ука за нията му са не съв-

мести ми с не го ви те за дъл же ния, и про дъл жа ва за щи-
та та по свое убеж де ние, до ка то не бъ де отстра нен по 
пред ви де ния в за ко на ред
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64. Когато в хо да на на ка за тел но то произ вод ст во се уста но-
ви, че три ма об ви ня еми с про ти во ре чи ви ин те ре си имат 
един и съ щи за щит ник, за щит ни кът:

а след ва да се от ве де от за щи та та на два ма от об ви ня еми-
те

б след ва да се от ве де от за щи та та на всич ки об ви ня-
еми

в мо же да про дъл жи за щи та та и на три ма та об ви ня еми 
са мо с тях но из рич но съгла сие 

65. В хо да на до съ деб но то произ вод ст во про ку ро рът: 
а мо же да из вър ш ва са мостоятел но дейст вия по раз-

след ва не то 
б не мо же да из вър ш ва са мостоятел но дейст вия по раз-

след ва не то, но да ва за дъл жи тел ни ука за ния на раз след-
ва щия ор ган във връз ка с дейст вията, които след ва да 
бъ дат из вър ше ни 

в мо же да из вър ш ва дейст вия по раз след ва не то са мо 
съгла су ва но с раз след ва щия ор ган

66. 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 взе ма: 

а не за ви си мо от те жест та на престъпле нието, за което е 
пов диг на то об ви не ние

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 из пъл не ние на вляз ла та в си ла при съ да 

в във всич ки слу чаи на пов диг на то об ви не ние за теж ко 
умиш ле но престъпле ние
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67. Снимките на местопрестъпле нието, напра ве ни от спе-
циалист – тех ни чески по мощ ник, са:

а ве щест ве но до ка за тел ст во
б ве щест ве но до ка за тел ст ве но сред ст во
в спо соб на до каз ва не

68. Разпознаването на ли ца и пред ме ти е: 
а до ка за тел ст во
б до ка за тел ст ве но сред ст во
в спо соб на до каз ва не

69. Споразумението за ре ша ва не на де ло то в до съ деб но то 
произ вод ст во се сключ ва меж ду: 

а про ку ро ра и об ви ня емия
б про ку ро ра и за щит ни ка
в раз след ва щия ор ган и за щит ни ка

70. Участието на поем ни ли ца при раз поз на ва не то на ли ца 
и пред ме ти е за дъл жи тел но: 

а са мо в до съ деб но то произ вод ст во 
б не за ви си мо от фа за та и ста дия, в които се на ми ра на ка-

за тел но то произ вод ст во 
в са мо в съ деб но то произ вод ст во, ако съ дът пре це ни, че 

то ва се на ла га от ин те ре си те на пра во съ дието

71. Не мо же да бъ де отстра нен от съ деб но то за се да ние за 
из вър ше но от не го пов тор но на ру ше ние на ре да в съ-
деб на та за ла след пре дупреж де нието на пред се да те ля: 

а об ви ня емият 
б за щит ни кът 
в граж дан ският ищец 
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72. По вре ме на съ деб но то след ст вие по де ло от общ ха рак-
тер из ме не ние на об ви не нието мо же да бъ де напра ве но:

а са мо от про ку ро ра
б от про ку ро ра или от част ния об ви ни тел
в са мо от съ да 

73. Когато в хо да на съ деб ни те пре ния про ку ро рът напра ви 
изявле ние, че не под дър жа об ви не нието, съ дът: 

а прекра тя ва на ка за тел но то произ вод ст во 
б се произ на ся с при съ да по вътреш но убеж де ние
в поста но вя ва оправ да тел на при съ да

74. Когато съ дът приз нае под съ ди мия за не ви нен по по-
вдиг на то то му об ви не ние: 

а произ вод ст во то по пре дя ве ния граж дан ски иск за обез-
вре да се прекра тя ва

б граж дан ският иск, пре дя вен сре щу под съ ди мия за обез-
вре да, се от хвър ля

в граж дан ският иск, пре дя вен сре щу под съ ди мия за 
обез вре да, мо же да бъ де от хвър лен или ува жен 

75. Когато пър воин стан цион ният съд е про пус нал да се 
произ не се с при съ да та от нос но граж дан ския иск, той се 
произ на ся с:

а опре де ле ние
б но ва при съ да
в до пъл ни тел на при съ да 
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76. Когато след обра зу ва не на съ деб но то произ вод ст во, но 
пре ди приключ ва не на съ деб но то след ст вие е постиг на-
то спо ра зу ме ние с ня кого от под съ ди ми те или за ня кое 
от престъпле нията, съ дът:

а от ла га раз глеж да не то на де ло то, 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 из пра ща де ло то на пред-
седа те ля на съ да за пре раз пре де ля не на друг съ де бен 
състав

77. Въззивният съд по на ка за тел ни де ла:
а про ве ря ва пър воин стан цион на та при съ да са мо на по со-

че ни те в жал ба та ос но ва ния 
б про ве ря ва из ця ло пър воин стан цион на та при съ да 

не за ви си мо от по со че ни те в жал ба та ос но ва ния 
в взе ма са мостоятел но ре ше ние по съ щест во то на де ло то, 

без да из вър ш ва про вер ка на пър воин стан цион на та при-
съ да

78. Във въз зив но то произ вод ст во по на ка за тел ни де ла мо же 
да бъ дат съ би ра ни: 

а вся как ви до ка за тел ст ва
б са мо до ка за тел ст ва за но во от кри ти или но во настъ пи ли 

об стоятел ст ва
в са мо до ка за тел ст ва, чието съ би ра не е от ка за но от пър-

воин стан цион ния съд
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79. Касационното ос но ва ние яв на неспра вед ли вост на на ло-
же но то на ка за ние е на ли це, ко га то:

а непра вил но е при ло же но или непра вил но е от ка за но 
при ла га не то на услов но то осъж да не

б опре де ле но то на ка за ние е над пред ви де ния в за ко на 
макси мум

в въз зив ният съд е уве ли чил на ка за нието без съ от ве тен 
про тест на про ку ро ра или съ от вет на жал ба на част ния 
тъ жи тел или на част ния об ви ни тел

80. Върховният ка са ционен съд има пра во мо щията на въз-
зив на ин стан ция, ко га то:

а сре щу при съ да та или ре ше нието на въз зив на та ин стан-
ция е по да де на ка са цион на жал ба или про тест по ра ди 
до пус на то отстра ни мо съ щест ве но на ру ше ние на про це-
су ал ни те пра ви ла и Върховният ка са ционен съд пре це-
ни, че мо же да го попра ви

б не се утеж ня ва по ло же нието на под съ ди мия
в сре щу пов тор но от ме не на та при съ да или ре ше ние на 

въз зив на та ин стан ция е по да де на ка са цион на жал ба 
или про тест

ÊÀÇÓÑ ¹ 1

„АБВ“ АД би ло длъж ник по из пъл ни тел но де ло. По ИД 
постъ пи ли су ми, но те са би ли из пла те ни на взиска те ля, за що то 
длъж ни кът чрез обез пе че ние на бъ дещ иск меж ду две те стра ни 
спрял из пъл не нието. След приключ ва не то на де ло то по то зи иск 
(искът бил отхвърлен) ЧСИ пре вел су ми те (глав ни ца, лихви и 
разноски) на взиска те ля.

След вре ме длъж ни кът за вел де ло с два съ еди не ни иска:
– поискал ЧСИ да бъ де осъ ден да му вър не су ма та от 5061 

ле ва на ос но ва ние чл. 55, ал. 1 ЗЗД, която спо ред не го би ла над-
вне се на и по ра ди то ва ЧСИ се е обо га тил не ос но ва тел но с та зи 
сума;
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– да му запла ти лихва за вре ме то, през което су ми те, събра-
ни по из пъл ни тел но то де ло, са стояли по смет ка та на ЧСИ, в раз-
мер на 25 001 ле ва.

ЧСИ от ка зал да вър не су ма та, по ра ди което „АБВ“ АД за ве-
ло де ло с по со че но то ос но ва ние. В ед но ме сеч ния срок за от го вор 
на ИМ от вет ни кът по со чил, че ище цът не са мо че не е над в не съл 
су ми по из пъл ни тел но то де ло, но до ри му дъл жи раз носки, тъй 
ка то лихви те по из пъл ни тел но то де ло са би ли по-го ле ми, от кол-
ко то твър ди длъж ни кът (ищец), по ра ди об стоятел ст во то, че те се 
на числя ват не до мо мен та на по лу ча ва не то на су ма та по смет ка 
на ЧСИ, а до мо мен та на пре веж да не то на съ ща та на взиска те ля. 
След де по зи ра не то на от го во ра на ИМ пре ди пър во то за се да ние 
съ дът поискал от ище ца да уточ ни да ли иско ва та су ма е пре ве де-
на погреш но на ЧСИ, или в ре зул тат на не го во то (на ЧСИ) из рич-
но иска не, как то и да ли су ма та от 25 001 лв. пред ставля ва обез-
ще те ние за непра во мер но без дейст вие на ЧСИ, или че той се е 
обо га тил с та зи су ма. Ищецът напра вил иска ни те уточ не ния. В 
пър во то за се да ние от вет ни кът напра вил до пъл ни тел ни въз ра же-
ния и поискал наз на ча ва не на сче то вод на експер ти за. 

На пър ва та ин стан ция пър вият иск бил ува жен за су ма та от 
4600 лв. и от хвър лен за раз ли ка та до су ма та от 5061 лв. Вторият 
иск бил ува жен за су ма от 670 лв. и от хвър лен за раз ли ка та до су-
ма та от 25 001 лв. Ищецът не об жал вал пър воин стан цион но то ре-
ше ние от нос но не ува же ни те части от иско ве те. Ответникът об-
жал вал пър вия иск и въз зив ният съд от ме нил ре ше нието и от-
хвър лил из ця ло иска. Ищецът де по зи рал ка са цион на жал ба, в 
която ед но от ос но ва нията за до пуска не до ка са ция би ло твър де-
нието, че ре ше нието на въз зив ния съд е оче вид но непра вил но, за-
що то непра вил но е из тъл ку вал и при ло жил нор ма та на чл. 75 
ЗЗД. 

Първото въз ра же ние на от вет ни ка по ка са цион на та жал ба 
би ло, че тя е не до пусти ма, тъй ка то към мо мен та раз ме рът на пре-
тен цията на ище ца е под 5000 лв.

ВЪПРОСИ: 
1. С оглед на твър де нието на ище ца, че су ма та от 5061 лв. е 

би ла над в не се на и по ра ди то ва ЧСИ се е обо га тил не ос но ва тел но 
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с та зи су ма, коя от три те хи по те зи на чл. 55, ал. 1 ЗЗД е ре ле ви ра-
на? С оглед на от го во ра по пред ход ния въпрос от кой мо мент се 
дъл жи обез ще те нието за за ба ва?

2. Ако събра ни те по из пъл ни тел но то де ло су ми не са доста-
тъч ни да покрият глав ни ца та, лихви те и раз носки те, в ка къв ред 
след ва да бъ дат по га се ни те?

3. На кой съд е под съд но де ло то?
4. Допустимо ли е от вет ни кът да напра ви до пъл ни тел ни въз-

ра же ния и да иска съ би ра не на до ка за тел ст ва в пър во то съ деб но 
за се да ние?

5. Към кой мо мент се смя та за по га се но за дъл же нието на 
длъж ни ка и съ от вет но преста ва да се на числя ва за кон на лихва по 
из пъл ни тел но то де ло – от да та та на постъп ва не на су ми те по 
смет ка та на ЧСИ или от пре веж да не то им на взиска те ля?

6. Допустима ли е ка са цион на та жал ба с оглед на це на та на 
иска?

7. Налице ли е оче вид на непра вил ност по сми съ ла на чл. 280, 
ал. 2 ГПК?

ÊÀÇÓÑ ¹ 2

Георги Колев бил соб ст ве ник на ма га зин за ме со в София. 
През про лет та на 2021 г. достав чи кът му на пи леш ко ме со ряз ко 
по ви шил це на та. Докато об съж дал то зи факт пред ма га зи на със 
соб ст ве ни ци те на съ сед ни те ма га зи ни, Георги Колев ви дял Иван 
Сотиров, кой то все кид нев но употре бя вал ал ко хол в близ ко за ве-
де ние. Георги Колев из ви кал Иван Сотиров в ма га зи на си и му 
ка зал, че иска от не го да от крад не 1000 зам ра зе ни пи ле та от це ха 
за пи леш ко ме со, от кой то му доста вя ли сто ка. Обяснил му, че 
нощ но вре ме це хът се ох ра ня ва са мо от един над 75-го ди шен па-
зач, кой то заспи ва след 23 ч. и спи непро буд но до края на смя на та 
си. Георги Колев пред ло жил на Иван Сотиров да му пре доста ви 
лич ния си ав то мо бил за пре на ся не то на пи ле та та, но Иван 
Сотиров ка зал, че сам ще си уре ди пре во за. 

Иван Сотиров пред ло жил на прияте ля си „по чаш ка“ 
Димитър Петров да му по мог не да взе мат пи ле та та, ка то из пол-
зват и микро бу са на Димитър Петров, за да мо гат да на то ва рят 
по ве че. Димитър Петров се съгла сил. 



86 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5-6/2022

Иван Сотиров и Димитър Петров из ча ка ли да ста не 1 ча сът 
след по лу нощ, ка чи ли се на микро бу са на Димитър Петров и 
спре ли бли зо до це ха за пи леш ко ме со. Пазачът, как то и очак ва-
ли, спял дъл бо ко. Двамата влез ли в це ха и на то ва ри ли всич ки пи-
ле та, които на ме ри ли в хла дил на та ка ме ра. Впоследствие уста но-
ви ли, че пи ле та та са 1650. 

На сутрин та за ка ра ли микро бу са пред ма га зи на на Георги 
Колев, кой то се из не на дал от при съст вието на Димитър Петров и 
ка те го рич но от ка зал да взе ме по ве че от 1000 пи ле та, кол ко то бил 
по ръ чал на Иван Сотиров. 

По това вре ме в ма га зи на бил и прияте лят на Георги Колев – 
Стоян Данаилов, кой то съ що имал ма га зин за пи леш ко ме со. Той 
чул раз го во ра и пред ло жил да взе ме оста на ли те 650 пи ле та, ка то 
запла ти за тях на Иван Сотиров и Димитър Петров 650 лв. 
Двамата се съгла си ли и за ка ра ли 650 пи ле та в ма га зи на на Стоян 
Данаилов. 

Директорът на це ха за пи леш ко ме со по дал сиг нал за краж-
ба та в Софийската град ска про ку ра ту ра. В хо да на раз след ва не то 
към до ка за тел ст ве ния ма те риал би ли приоб ще ни за пи си от ох ра-
ни тел ни ка ме ри, на които се виж да ли две ли ца, които то ва рят ме-
со то, пар ки ран микро бус, как то и раз то вар ва не на пи леш ко то ме-
со в ма га зи ни те на Георги Колев и на Стоян Данаилов.

Наблюдаващият про ку рор пов диг нал об ви не ние на че ти ри-
ма та за то ва, че Димитър Петров и Иван Сотиров ка то из вър ши-
те ли, а Георги Колев и Стоян Данаилов ка то по ма га чи са от не ли 
чуж ди дви жи ми ве щи – 1650 пи ле та на об ща стойност 16 500 лв., 
от вла де нието на соб ст ве ни ка на це ха за пи ле та, ка то за из вър-
шва не на краж ба та би ло из пол з ва но мо тор но пре воз но сред ст во – 
престъпле ние по чл. 195, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 194, ал. 1 във вр. с 
чл. 20, ал. 2 НК за Димитър Петров и Иван Сотиров и чл. 20, ал. 4 
НК – за Георги Колев и Стоян Данаилов.

В хо да на до съ деб но то произ вод ст во Иван Сотиров, Георги 
Колев и Стоян Данаилов за яви ли, че же ла ят да имат за щит ник, и 
ка то та къв встъ пи ла съпру га та на Стоян Данаилов, която има ла 
вис ше юри ди ческо обра зо ва ние. Димитър Петров за явил, че не 
же лае да има за щит ник. 
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Прокурорът вне съл де ло то за раз глеж да не в Софийския 
град ски съд.

В раз по ре ди тел но то за се да ние за щит ни кът на Иван Сотиров, 
Георги Колев и Стоян Данаилов за явил, че де ло то не е под съд но 
на Софийския град ски съд, но съста вът на съ да не приел то зи до-
вод, ка то се мо ти ви рал, че об ви ни тел ният акт е вне сен от 
Софийската град ска про ку ра ту ра, което пре допре де ля под съд-
ност та на де ло то. 

ВЪПРОСИ:
1. Каква е прав на та ква ли фи ка ция на из вър ше ни те от Иван 

Сотиров, Димитър Петров, Георги Колев и Стоян Данаилов 
деяния?

2. Допуснати ли са на до съ деб но то произ вод ст во съ щест ве-
ни отстра ни ми на ру ше ния на про це су ал ни те пра ви ла и как след-
ва да се произ не се съ дът по чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК?

3. Основателно ли е въз ра же нието на за щит ни ка по от но ше-
ние на под съд ност та на произ вод ст во то? Ако въз ра же нието е ос-
но ва тел но, как ви са после ди ци те от на ру ша ва не то на ро до ва та 
под съд ност? 


