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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, ненавършило 18 години, при никакви предпоставки
не може да:
а ипотекира имота си
б извърши отказ от право на собственост върху имота
си
в продаде имота си
2. На висящата недействителност при сделка без представителна власт може да се позове:
а само мнимо представляваният или неговите универсални правоприемници
б всяка от страните по сделката
в всяко лице с правен интерес
3. Едностранният дарствен акт за учредяване на фондация
приживе на учредителя и следва да бъде в:
а обикновена писмена форма
б нотариален акт, ако се прехвърля недвижим имот
в писмена форма с нотариално заверен подпис
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4. Продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, се извършва във:
а формата на нотариален акт
б писмена форма с нотариална заверка на подписите
в обикновена писмена форма
5. Не е основание за нищожност:
а липса на основание
б заплаха
в сделка върху неоткрито наследство
6. Основание за спиране на давността е:
а признаването на дълга
б наличието на брак между кредитора и длъжника
в предприемането на действие по принудително изпълнение
7. За направените необходими разноски недобросъвестният
владелец:
а винаги има право на обезщетение
б няма право на обезщетение
в има право на обезщетение само до определен в закона
размер
8. Изключение от правилото, че плодовете се придобиват от
собственика на вещта, е налице в полза на:
а наемател
б титуляр на сервитут
в титуляр на право на ползване
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9. Деривативен придобивен способ е:
а съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
б приращение
в придобиване на движима вещ по чл. 78 ЗС
10. Вписването има оповестително-защитно действие при:
а негаторен иск
б иск за разваляне на договор за продажба
в владелчески иск
11. Правно основание за добросъвестно владение може да
бъде:
а договор за наем
б договор за заем за послужване
в договор за замяна
12. Разваляне на предварителен договор за продажба се
извършва:
а винаги по извънсъдебен ред
б винаги по съдебен ред
в зависи дали предмет на договора са вещни права върху
недвижим имот
13. В несъвършено двустранен договор може да се
превърне:
а договорът за дарение
б договорът за наем
в договорът за влог
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14. Правото да се предяви Павлов иск:
а се погасява с петгодишна давност
б се погасява с тригодишна давност
в не се погасява по давност
15. Отказ от право на собственост върху недвижим имот се
извършва във:
а формата на нотариален акт
б писмена форма с нотариална заверка на подписа и съдържанието
в писмена форма с нотариална заверка на подписа
16. При заместване в дълг обезпеченията, дадени от първоначалния длъжник:
а се запазват
б се погасяват
в се запазват само ако той даде съгласие
17. Законова солидарност не възниква:
а при деликт, извършен от неколцина
б при сключване на договор за изработка с няколко изпълнители
в при сключване на договор за наем с няколко наематели
18. Вписването на ипотеката:
а има срок 10 години от деня на извършването
б има срок 3 години от извършването
в не е ограничено със срок
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19. При връщане на дадено при начална липса на основание
длъжникът дължи обезщетение за забава от:
а датата на престирането без основание
б поканата да изпълни
в сключване на нищожната сделка
20. Забавата на един от солидарните длъжници:
а води до забава и на останалите солидарни длъжници
б не произвежда действие за останалите солидарни
длъжници
в води до забава и на останалите солидарни длъжници,
освен ако кредиторът не опрости забавата им
21. Брачен договор не може да съдържа клауза за:
а издръжка на дете
б прехвърляне на имот – СИО, в еднолична собственост
на единия съпруг
в завещателно разпореждане с недвижим имот
22. Вината при развод никога няма значение за:
а издръжка между съпрузи
б по-голям дял от СИО
в ползване на семейното жилище
23. Майките на двамата съпрузи помежду си са:
а роднини по съребрена линия от втора степен
б роднини по сватовство от втора степен
в не са страни по правоотношение
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24. Упълномощаването за продажба на недвижим имот се
извършва в:
а нотариална форма
б писмена форма с нотариална заверка на подписа и
съдържанието
в писмена форма с нотариална заверка на подписа
25. По кой въпрос съдът не се произнася в решението за
допускане на делбата:
а за дяловете на съделителите
б за лицата, между които се допуска делбата
в за възлагане в дял на неподеляем жилищен имот
26. Продължителността на брака има значение за размера
на наследствения дял на съпруга:
а винаги когато той наследява
б когато той наследява с наследници от първи или втори
ред
в когато той наследява с наследници от втори или трети ред
27. Отказът от наследство може да се извърши:
а безсрочно
б в едногодишен срок от откриване на наследството
в в петгодишен срок от откриване на наследството
28. Нотариално завещание може да се извърши пред:
а всеки нотариус в Република България
б нотариус с район на действие постоянния адрес на завещателя
в нотариус с район на действие местонахождението на
недвижимите имоти, които се завещават
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29. Иск за обявяване на недействителност на дружество може да се предяви:
а безсрочно
б в едногодишен срок от възникване на дружеството
в в тримесечен срок от възникване на дружеството
30. Ако делинквентът е платил обезщетение на пострадалото лице, искът на пострадалото лице срещу
застрахователя:
а е недопустим
б е допустим, но винаги неоснователен
в е допустим, но може да бъде неоснователен
31. Командитното дружество се представлява:
а от неограничено отговорните съдружници
б от ограничено отговорните съдружници
в както от ограничено отговорните, така и от неограничено отговорните съдружници
32. Производството по стабилизация на търговец се открива
по молба на:
а длъжника
б на длъжника и на всеки кредитор
в на довереното лице
33. Търговско право на задържане може да се упражни
върху:
а недвижими вещи, движими вещи и ценни книги
б движими вещи и ценни книги
в само върху ценни книги
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34. Акциите са:
а само поименни
б поименни и на приносител
в поименни, на приносител и на заповед
35. Изрично пълномощно не се изисква за:
а предявяване на иск за развод
б сключване на съдебна спогодба
в предявяване на въззивна жалба
36. Не е основание за неправилност на решението:
а необоснованост
б съществено нарушение на съдопроизводствените правила
в липса на процесуална дееспособност на страната
37. Искът за възстановяване на нарушено владение е:
а установителен
б осъдителен
в конститутивен
38. Списък на разноските трябва да бъде представен найкъсно:
а до приключване на първото заседание по делото
б до приключване на последното заседание в съответната инстанция
в от ищеца – с исковата молба, от ответника – с отговора
на исковата молба
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39. Прехвърлянето на имот, върху който в изпълнително
производство е наложена възбрана, води до:
а нищожност на прехвърлителната сделка
б възможност прехвърлителната сделка да бъде атакувана
с Павлов иск
в непротивопоставимост на прехвърлителната сделка
по отношение на взискателя
40. При необходимото факултативно другарство:
а решението винаги трябва да е еднакво спрямо всички другари
б искът винаги трябва да е предявен от или срещу всички
другари
в процесуално действие, извършено от един от другарите,
не засяга останалите

ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ
41. Налице е множество престъпления, когато:
а с едно деяние са извършени няколко престъпления
или ако едно лице е извършило няколко отделни
престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях
б престъплението е продължавано
в престъплението е извършвано системно
42. Законът, който е най-благоприятен за дееца, се прилага,
ако е влязъл в сила преди:
а привличането на обвиняемия в това качество
б влизане на присъдата в сила
в постановяване на присъдата от първоинстанционния съд
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43. Деянието, извършено при неизбежна отбрана, не е:
а общественоопасно
б извършено виновно
в извършено умишлено
44. Незнанието на фактическите обстоятелства, които принадлежат към състава на престъплението, изключва:
а обществената опасност на дееца
б противоправността на деянието
в умисъла относно това престъпление
45. Лицето е невменяемо, когато:
а страда от тежко психическо заболяване
б поради умствена недоразвитост или продължително или
краткотрайно разстройство на съзнанието не е съзнавало обществената опасност на извършеното деяние
в поради умствена недоразвитост или продължително
или краткотрайно разстройство на съзнанието не е
могло да разбира свойството или значението на извършеното или да ръководи постъпките си
46. Умисълът е пряк, когато деецът е съзнавал:
а общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал те
да настъпят
б общественоопасния характер на деянието, предвиждал е
общественоопасните му последици и е допускал те да
настъпят
в общественоопасните последици на деянието
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47. Приготовлението е възможно:
а както при умишлените, така и при непредпазливите
престъпления
б само при престъпленията, които се извършват с
пряк умисъл
в само при умишлените престъпления
48. Убийство с користна цел може да бъде извършено:
а само с евентуален умисъл
б само с пряк умисъл
в както с пряк, така и с евентуален умисъл
49. Причиняването на постоянна слепота с едното око
представлява:
а средна телесна повреда
б тежка телесна повреда
в лека телесна повреда с разстройство на здравето
50. Смекчаващи или отегчаващи отговорността обстоятелства са:
а обстоятелствата, които са предвидени в привилегированите и в квалифицираните състави на съответното
престъпление
б обстоятелствата, предвидени в състава на престъплението
в обстоятелствата, които не са предвидени в състава
на престъплението, а се отчитат при индивидуализацията на наказанието
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51. Предмет на обсебване може да са:
а както движими, така и недвижими вещи
б само недвижими вещи
в само движими вещи
52. Злоупотребата на доверие е престъпление против:
а собствеността
б стопанството
в личността
53. Неистински документ е:
а документът с невярно съдържание
б документ, който не е подписан от лицето, което се
сочи за негов автор
в документ, в който действителният автор удостоверява
факти и обстоятелства, които не отговарят на обективната действителност
54. За образуването на организирана престъпна група е необходимо най-малко три лица да съгласуват воля:
а за извършване на престъпления у нас или в
чужбина, за които е предвидено наказание повече от
три години лишаване от свобода
б за извършване на престъпления у нас или в чужбина, за
които е предвидено наказание повече от пет години лишаване от свобода
в за извършване на престъпления у нас или в чужбина
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55. Документната измама е:
а документно престъпление
б престъпление против собствеността
в престъпление против стопанството
56. Когато след повдигане на обвинението обвиняемият е
изпаднал в продължително разстройство на съзнанието,
което изключва вменяемостта, наказателното
производство:
а се прекратява
б се спира
в може да продължи само с участието на защитник
57. Когато съдът отправи преюдициално запитване до Съда
на Европейския съюз, наказателното производство:
а продължава, но се спира преди постановяване на присъдата
б се прекратява
в се спира
58. Намерената на местопроизшествието фотография е:
а доказателствено средство
б доказателство
в способ за доказване на обвинението
59. Когато изготвеното от вещото лице експертно заключение не е достатъчно пълно и ясно, се назначава:
а допълнителна експертиза
б повторна експертиза
в тройна експертиза
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60. Непълнолетен свидетел се разпитва с участието на педагог или психолог:
а във всички случаи
б когато съответният орган намери това за необходимо
в когато не присъства родител
61. Когато защитникът счита, че основните линии на
защитата, предложени от обвиняемия, са несъвместими
с неговите задължения, той следва:
а да се откаже от участие в делото
б да продължи защитата според указанията на обвиняемия
в да уведоми обвиняемия, че указанията му са несъвместими с неговите задължения и да продължи защитата според своето вътрешно убеждение, ако не
бъде отстранен от наказателното производство по
предвидения за това ред
62. Съдът в разпоредително заседание прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора, когато:
а на досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила,
довело до ограничаване на процесуалните права на
обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници
б на досъдебното производство е допуснато отстранимо
съществено нарушение на процесуални правила, свързано с допускането, събирането, проверката и оценката на
доказателствата и доказателствените средства
в деянието, описано в обвинителния акт, не съставлява
престъпление
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63. В досъдебното производство спрямо обвиняемия за
престъпление от общ характер мярка за неотклонение
се взема:
а във всички случаи
б когато съществува опасност обвиняемият да се
укрие, да извърши престъпление или да осуети привеждането в изпълнение на влязлата в сила присъда
в задължително, когато е повдигнато обвинение за тежко
умишлено престъпление, а в останалите случаи – ако съществува опасност обвиняемият да се укрие, да извърши
престъпление или да осуети привеждането в изпълнение
на влязлата в сила присъда
64. Когато след образуване на съдебното производство, но
преди приключване на съдебното следствие, е постигнато споразумение с някой от подсъдимите или за някое
от престъпленията, съдът:
а отлага разглеждането на делото, а по постигнатото
споразумение се произнася друг съдебен състав
б утвърждава постигнатото споразумение и продължава
разглеждането на делото по отношение на другите подсъдими или другите престъпления
в прекратява производството и изпраща делото на председателя на съда за преразпределение на други състави
65. Частният тъжител може да оттегли тъжбата си до:
а даване ход на делото в съдебното заседание на първата
инстанция
б влизане в сила на присъдата
в постановяване на присъдата от първоинстанционния съд
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66. Налице е съществено нарушение на процесуалните
правила, когато протоколът от съдебното заседание, в
което са събирани доказателствени материали, не е подписан от:
а съдебния състав
б председателя
в съдебния секретар
67. Не може да бъде отстранен от съдебното заседание за
извършено повторно нарушение на реда в съдебната
зала (след предупреждение на председателя):
а обвиняемият
б защитникът
в гражданският ищец
68. Присъствието на подсъдимия в съдебното заседание на
първоинстанционния съд е задължително по дела:
а с обвинение за тежко престъпление
б с обвинение за тежко умишлено престъпление
в от общ характер
69. Въззивният съд отменя присъдата и постановява нова
присъда, когато се налага:
а да приложи закон за по-тежко наказуемо
престъпление, ако е имало обвинение за това
престъпление в първата инстанция
б да отмени освобождаването от изтърпяване на наказанието по чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК
в да увеличи наложеното наказание
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70. Касационната инстанция отменя или изменя присъдата
или решението и по отношение на необжалвалите
подсъдими, ако:
а по отношение на тях е нарушен материалният закон
б основанията за това са в тяхна полза
в е направено такова искане в съдебното заседание на касационната инстанция
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ÊÀÇÓÑ ¹ 1
Осемдесетгодишният Васил Станчев прехвърлил апартамента си в гр. Ямбол на съпрузите Георги и Мария Василеви (чийто
постоянен адрес бил в гр. Сливен), като си запазил пожизнено
право на ползване. Срещу това двамата приобретатели се задължили да полагат грижи за Станчев до края на живота му. Поконкретни задължения не били посочени. Договорът бил сключен
на 10.03.2016 г. в изискуемата от закона форма. Данъчната оценка
на жилището била 43 хил. лв.
В първите месеци след сключването на договора Георги и
Мария Василеви посещавали дома на Васил Станчев поне два пъти седмично, като му носели храна и лекарства, почиствали жилището и извършвали други необходими битови дейности.
Постепенно отношенията между страните по договора се
влошили. В резултат на това Георги Василев престанал да посещава дома на Станчев. Мария Василева обаче продължила да ходи два пъти седмично и да извършва същите дейности, както и до
момента.
На 20.04.2017 г. Васил Станчев упълномощил адвокат
Николов да предприеме всички необходими действия за защита
на правата му във връзка с неизпълнение на задълженията на
приобретателите по посочения договор.
Въз основа на това на 24.04.2017 г. адвокат Николов предявил от името на Станчев иск срещу Георги и Мария Василеви за
разваляне на целия договор. При условията на евентуалност бил
предявен иск за разваляне на договора по отношение на 1/2 ид. ч.
от имота поради неизпълнение от страна на Георги Василев.
По същото време Васил Станчев престанал да допуска
Мария Василева до дома си.
На 23.05.2017 г. Георги и Мария Василеви загинали в автомобилна катастрофа, оставяйки като наследници пълнолетните
си син и дъщеря. Синът им бил рожден, а дъщерята била пълно
осиновена от Георги и Мария Василеви. Смъртта настъпила в хода на съдебното производство, преди приключване на съдебното
дирене.
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Въпроси:

1. Основателен ли е искът за разваляне на целия договор?
Основателен ли е искът за разваляне на договора по отношение
на 1/2 идеална част от апартамента?
2. Може ли Мария Василева да се откаже от договора поради обстоятелството, че Васил Станчев не оказва необходимото съдействие за изпълнение на задълженията ѝ?
3. Преминава ли задължението за гледане върху сина и дъщерята на починалите ответници? Ако не – защо? Ако да – солидарно или разделно отговарят те за него?
4. Определете родовата и местната подсъдност по предявените искове. Какъв е видът на исковете? Какво по вид е съединяването, извършено в исковата молба?
5. Как следва да процедират съдът и страните след смъртта на ответниците?
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ÊÀÇÓÑ ¹ 2
Асен Петров е осъждан за престъпление по чл. 242, ал. 2,
предл. 1 НК на лишаване от свобода и е освободен от затвора
след изтърпяване на наказанието през юли 2018 година.
На 8 февруари 2020 г. сестра му Мария Петрова посетила
своя чичо Иван Гичев и видяла, че раздавачът му донесъл пенсията и той я поставил в горното чекмедже на кухненския бюфет.
Когато се върнала вкъщи, тя казала на брат си за получената
от чичото пенсия, мястото, на което той я е оставил, и накарала
Асен да отиде да вземе парите. Казала му също, че Гичев е излязъл на пазар.
Асен Петров взел един шал, за да се маскира, отишъл в къщата на Николов, разбил вратата и взел парите от мястото, на
което били оставени. Като излязъл на стълбите пред къщата, той
видял, че Гичев се прибира. Уплашил се, че чичо му ще го познае
и ще се досети, че е ходил в къщата му, за да търси парите от
пенсията. Петров нямал време да се скрие или да избяга, защото в
този момент Гичев го видял и попитал: „Асене, ти ли си? Пак ли
за пари си дошъл?“. Тогава Петров му се разкрещял, че му е
омръзнало да чака да му дари къщата, както му бил обещал преди
време, и че е дошъл да направи необходимото, за да я получи по
наследство. След това нанесъл два удара с юмрук в областта на
главата на Гичев, от които последният паднал на земята. Петров
започнал да го рита в областта на торса и главата. Старецът започнал да му се моли да спре, тъй като не му е обещавал никога
такова нещо, защото къщата не била негова, а на дъщеря му.
Петров продължил с ритането, докато Гичев започнал да охка и
да моли за помощ, като казал, че не може да диша и че умира.
Петров спрял с нанасянето на ритници, огледал Гичев и като
видял, че няма видими следи от нараняване, решил да не вика
лекар. За да е сигурен какво точно се е случило, решил да изчака
малко и запалил цигара, но още преди да я е изпушил, Гичев изхъркал и повече не мръднал. След като установил, че чичо му не
диша, Петров се върнал в къщата, избърсал дръжките на вратата
и бюфета и си тръгнал, като оставил Иван Гичев да лежи пред
стълбите.
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След два часа съсед на Гичев дошъл при него и като го видял
да лежи безжизнен, повикал „Бърза помощ“. Пристигналият екип
констатирал смъртта на Гичев. При извършената аутопсия се
установило, че Гичев е получил черепно-мозъчна травма, причинена от удар на главата в стъпало на стълбата пред къщата, и
счупване на три ребра, две от които проболи белия дроб и това е
предизвикало масиран вътрешен кръвоизлив в белия дроб. Според
заключението на аутопсията всяко от тези увреждания само по
себе си е било обективно годно да причини смъртта на Гичев, а
при тяхното съчетаване тя е била неизбежна.
Като се прибрал вкъщи, Петров казал на сестра си, че е взел
парите, но не казал за срещата и за смъртта на чичото. Дал ѝ 200
лева от парите, които бил взел от къщата на чичо им, а другата
част в размер на 350 лева задържал за себе си.
В хода на образуваното досъдебно производство при разпита на съседа, който намерил Гичев, той споменал, че същия ден е
видял Мария Петрова да го посещава. При разпита си Мария
Петрова признала за казаното на брат ѝ и за извършената от него
кражба, но отричала да знае за участие на брат ѝ в убийството.
Разследващият орган привлякъл Асен Петров като обвиняем
за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 20,
ал. 2 НК, а Мария Петрова – за престъпление по чл. 198, ал. 1
вр. чл. 20, ал. 3 НК. При привличането в качеството му на обвиняем Асен Петров се явил със своя приятел Марин Вълков, който
работел като юрисконсулт, и поискал той да го защитава, а Мария
Петрова поискала назначаването на служебен защитник. Разследващият полицай допуснал до участие като защитник Марин
Вълков и отказал да назначи служебен защитник на Мария
Петрова.
Прокурорът внесъл обвинителен акт срещу Асен Петров за
престъпления 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
престъпления 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 разпита си в съдебно заседание дъщерята на Иван Гичев
Дафинка Гичева поискала да се конституира като частен обвинител и граждански ищец. Първоинстанционният съд отказал да я
конституира като частен обвинител поради пропускане на срока
и допуснал за съвместно разглеждане граждански иск за претърпените от Гичева неимуществени вреди от смъртта на баща ѝ.
Първоинстанционният съд осъдил Асен Петров за престъпления 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 престъпление по чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 НК.
Въпроси:
1. Квалифицирайте деянията на Мария Петрова и Асен
Петров и мотивирайте отговора си.
2. Ще се отрази ли на правната квалификация, ако Асен
Петров е извършил деянието с концентрация на алкохол в кръвта 2,5 промила? Мотивирайте отговора си.
3. Допуснати ли са на досъдебното производство съществени процесуални нарушения? Ако са допуснати, посочете кои са
и как могат да бъдат отстранени.
4. Нарушени ли са процесуалните права на Мария Петрова
при разглеждане на делото в първата инстанция? Ако са нарушени, посочете кои са и как могат да бъдат отстранени.

