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1. Сделка, склю че на от не пъл но ле тен без съгла сие на ро-
ди тел, е:

а ни щож на по ра ди про ти во ре чие със за ко на
б ни щож на по ра ди лип са на съгла сие
в уни що жаема

2. Давностните сро ко ве:
а под ле жат на спи ра не и пре къс ва не
б се при ла гат от съ да слу жеб но
в под ле жат на скъ ся ва не по спо ра зу ме ние на стра ни те

3. Пълномощно за про даж ба на МПС, ре гистри ра но в 
България, тряб ва да бъ де в:

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

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

4. Правото да се уни що жи сдел ка чрез въз ра же ние се по-
га ся ва с:

а три го диш на дав ност
б ед но го диш на дав ност
в не се по га ся ва по дав ност

ÂÚÂ ÂÈÑØÈß À ÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ
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5. Лице, при до би ло фак ти ческа власт по ни що жен по ра ди 
лип са на съгла сие до го вор, е:

а добро съ вестен вла де лец
б не добро съ вестен вла де лец
в дър жа тел

6. Посесорните иско ве за щи та ват:
а са мо вла де ние
б соб ст ве ност и огра ни че ни вещ ни пра ва
в вла де ние, а еди ният от тях – и дър жа не

7. Правото на строеж се по га ся ва:
а с 5-го диш на дав ност при не упраж ня ва не
б със смър т та на ти ту ля ря му
в с из граж да не на постройка та на етап „груб строеж“

8. Вписването има кон сти ту тив но дейст вие при:
а ипо те ка
б про даж ба на нед ви жим имот
в ре ван ди ка ционен иск

9. При кой от след ни те иско ве съ дът след ва да се произ не-
се с два диспо зи ти ва:

а не га то рен
б вла дел чески
в ре ван ди ка ционен

10.  Кой от след ни те при до бив ни спо со би е ори ги не рен:
а при ра ще ние
б насле дя ва не по за ве ща ние
в 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
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11. Действия на управле ние със съ соб ст ве на та вещ се из-
вър ш ват:

а по еди но душ но съгла сие на всич ки съ соб ст ве ни ци
б по ре ше ние на съ соб ст ве ни ци те, при те жа ва щи по ве че от 

по ло ви на та от об ща та вещ
в от все ки съ соб ст ве ник са мостоятел но

12. При це сия длъж ни кът след ва да бъ де уве до мен от:
а це ден та
б це сионе ра
в от два ма та заед но

13. Субективната ак тив на но ва ция:
а во ди до про мя на на кре ди то ра
б не во ди до по га ся ва не на пра во от но ше нието
в во ди до про мя на на пред ме та на за дъл же нието

14. Продажбата на наслед ст во:
а се из вър ш ва във фор ма на но та риален акт, ако в наслед-

ст во то има нед ви жим имот
б се из вър ш ва в пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на 

под пи си
в е ни щож на сдел ка

15. Договорът за из ра бот ка е:
а кон сен су ален
б ре ален
в але ато рен

16. Развалянето на до го вор за наем се из вър ш ва:
а с кон сти ту ти вен иск
б с осъ ди те лен иск
в из вън съ деб но
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17. Страните по до го вор за по ръч ка се на ри чат:
а до ве ри тел и до ве ре ник
б по ръ чи тел и длъж ник
в въз ло жи тел и из пъл ни тел

18. В коя хи по те за не е на ли це со ли дар ност:
а меж ду ня кол ко ли ца, из вър ши ли де ликт
б меж ду наслед ни ци за наслед ст вен дълг
в меж ду ли ца, поели об що за дъл же ние при сключ ва не на 

тър гов ска сдел ка

19. Конститутивно дейст вие има:
а ак тът за раж да не
б ак тът за брак
в ак тът за смърт

20. Кое от след ни те е преч ка за сключ ва не на брак?
а род ст во по съ ребре на ли ния от шеста сте пен
б огра ни че но запре ще ние на един от съпру зи те
в за бо ля ва не, което е ос но ва ние за поста вя не под пъл но 

запре ще ние

21. На впис ва не в имот ния ре гистър под ле жи:
а пред ва ри тел ният до го вор за про даж ба на нед ви жим 

имот
б от ка зът от пра во на соб ст ве ност вър ху нед ви жим имот
в до го во рът за про даж ба на ре гистри ран ав то мо бил

22. Издръжка за ми на ло вре ме мо же да се тър си за:
а ед на го ди на
б три го ди ни
в не мо же да се тър си
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23. Кой не мо же да пре дя ви иск за уста но вя ва не на ба щин-
ст во:

а майка та
б мъж, кой то твър ди, че е ба ща
в де те то, ако е под 18 г.

24. При насле дя ва не по за кон е на ли це:
а уни вер сал но пра воприем ст во
б част но пра воприем ст во
в кон сти ту тив на сук це сия

25. Осиновителят е наслед ник от:
а пър ви ред
б вто ри ред
в тре ти ред

26. Обикновената (наследствена) суб сти ту ция е при ло жи ма 
при:

а насле дя ва не по за кон
б насле дя ва не по за ве ща ние
в и при два та ви да насле дя ва не

27. Саморъчното за ве ща ние:
а не мо же да се съх ра ня ва от наслед ни ка по за ве ща нието
б ви на ги се съх ра ня ва при из пъл ни те ля на за ве ща нието
в мо же да се съх ра ня ва при но та ри ус

28. Ако ед но ли це ня ма наслед ни ци, об щи на та:
а по лу ча ва ця ло то наслед ст во
б по лу ча ва са мо из рич но по со че ни в за ко на ве щи
в не по лу ча ва ни що от иму щест во то на по чи на лия
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29. Продажба на тър гов ско пред приятие се из вър ш ва в:
а пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи си
б пис ме на фор ма с но та риал на за вер ка на под пи си и съ-

дър жа ние
в но та риален акт, ако в не го е вклю чен нед ви жим имот

30. Кое от след ни те е пер со нал но тър гов ско дру жест во:
а ед но лич но дру жест во с огра ни че на от го вор ност
б съ би ра тел но дру жест во
в ед но ли чен тър го вец

31. Търговска сдел ка, склю че на меж ду тър гов ци, не мо же 
да се уни що жа ва по ра ди:

а из ма ма
б греш ка
в край на нуж да и яв но не из год ни усло вия

32. За да е ре до вен за пи сът на за по вед от външ на стра на, е 
не об хо ди мо:

а са мият до ку мент да е на зо ван „за пис на за по вед“, а ос-
вен то ва в текста на до ку мен та тряб ва да стои из ра зът 
„за пис на за по вед“

б са мият до ку мент да е на зо ван „за пис на за по вед“
в да мо же да се из вле че от текста во ля та то ва да е за пис 

на за по вед

33. Ако ед но ли це дейст ва ка то упра ви тел на две ООД, при 
сдел ка меж ду тях:

а е на ли це до го ва ря не сам със се бе си
б не е на ли це по рок
в е на ли це ни щож ност по ра ди лип са на съгла сие
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34. Двойна раз мя на на кни жа се при ла га при:
а произ вод ст во по брач ни де ла
б съ деб на дел ба
в произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве

35. Ответниците по Павловия иск са:
а не об хо ди ми за дъл жи тел ни дру га ри
б не об хо ди ми фа кул та тив ни дру га ри
в обик но ве ни дру га ри

36. Смъртта на ед на от стра ни те по де ло то е ос но ва ние за:
а прекра тя ва не на де ло то
б спи ра не на де ло то
в из ме не ние на иска

37. Искът за обя вя ва не на пред ва ри те лен до го вор за про-
даж ба на нед ви жим имот за окон ча те лен се пре дя вя ва:

а по постоян ния ад рес на от вет ни ка
б по място то на сключ ва не на до го во ра
в по место на хож де нието на имо та

38. Кое не е ос но ва ние за до пуска не на ка са цион но об жал-
ва не:

а про ти во ре чие с ак то ве на Съда на Европейския съ юз
б ре ша ва не на въпрос от зна че ние за раз ви тие на пра во то
в ре ша ва не на въпрос в про ти во ре чие с дру го вляз ло в 

си ла ре ше ние на пър воин стан ционен или на въз зи вен 
съд

39. Не се поста но вя ва непри съст ве но ре ше ние при:
а ре ван ди ка ционен иск
б произ вод ст во по де ла за граж дан ско състояние
в де ла по тру до ви спо ро ве
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40. Кога ед но съ деб но ре ше ние е ни щож но:
а обя ве но то по ре да на чл. 189, ал. 3, изр. 2 ГПК (отм.) и 

чл. 236, ал. 3, изр. 2 ГПК съ деб но ре ше ние, ко га то не е 
под пи са но от съ дията, кой то след поста но вя ва не то му е 
из бран за съ дия в друг съд или е в обек тив на не въз мож-
ност да сто ри то ва

б съ деб но то ре ше ние, при под пис ва не то на което ня кой от 
съ диите е бил из бран за съ дия в друг съд

в съ деб но то ре ше ние за уста но вя ва не на произ ход, под пи-
са но от ра йо нен съ дия
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ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ

41. Невменяемо е ли це то, което по ра ди про дъл жи тел но раз-
стройст во на съз на нието:

а не е би ло длъж но и не е могло да пред ви ди настъп ва не-
то на об щест ве но опас ни те после ди ци

б не е могло да раз би ра свойст во то и зна че нието на из вър-
ше но то и да ръ ко во ди постъп ки те си

в 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

42. Малолетното ли це, из вър ши ло об щест ве но опас но 
деяние:

а е на ка за тел но от 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 по си ла та на за ко на
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 ръ-
ко во ди постъп ки те си

43. При усло вията на не из беж на от бра на от па да об щест ве-
на та опас ност на деянието, ако за щит но то дейст вие е 
из вър ше но:

а по вре ме на на па де нието
б по вре ме на на па де нието и не посред ст ве но след не го во-

то приключ ва не
в в състояние на афект

44. 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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45. Довършен опит към престъпле ние е:
а са мостояте лен състав при ня кои ви до ве престъпле ния
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 то из пъл не ние на на мисле но то престъпле ние, 

чието из пъл ни тел но деяние е до вър ше но, но не са 
настъ пи ли съста во мер ни те после ди ци

46. Подбудителството ка то фор ма на съ участие е до вър ше-
но:

а с взе ма не то на ре ше нието от скло ня ва но то ли це да из-
вър ши престъпле ние

б със за поч ва не 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 да скло ни дру го 
ли це да из вър ши престъпле ние

47. Продължавано престъпле ние е на ли це, ко га то един су-
бект:

а из вър ш ва престъпле ние, пре ди да е осъ ден с вляз ла в 
си ла при съ да за съ що то или за дру го та ко ва престъпле-
ние

б с две или по ве че деяния осъ щест вя ва по от дел но един 
или раз лич ни съста ви на ед но и съ що престъпле ние през 
непро дъл жи тел ни пе риоди от вре ме, при ед на и съ ща 
об ста нов ка и при ед но род ност на ви на та, при което вся-
ко от послед ва щи те е от обек тив на и су бек тив на стра на 
про дъл же ние на пред ход ни те

в с ед но или по ве че деяния из вър ш ва две или по ве че 
престъпле ния, пре ди да е осъ ден с вляз ла в си ла при-
съда
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48. Лишаването от сво бо да мо же да бъ де:
а от шест ме се ца до три де сет го ди ни
б от три ме се ца до два де сет го ди ни
в от един ме сец до три де сет го ди ни

49. Наказателното преслед ва не се из ключ ва по ра ди из текла 
аб со лют на дав ност:

а ако дав ност ният срок за на ка за тел но преслед ва не не бъ-
де пре къс нат

б ако, не за ви си мо от спи ра не то или пре къс ва не то на дав-
ност та, е из те къл срок, кой то над ви ша ва с ед на вто ра 
дав ност ния срок за на ка за тел но преслед ва не

в при настъп ва не на ре аби ли та ция по пра во

50. Продължителното раз стройст во на съз на нието е:
а теж ка те лес на пов ре да
б сред на те лес на пов ре да
в теж ка те лес на пов ре да, ако про дъл жи тел но то раз-

стройст во на съз на нието пре рас не в постоян но

51. Кражбата се ква ли фи ци ра ка то „взлом на“, ко га то е из-
вър ше на:

а с тех ни ческо сред ст во
б чрез пов реж да не на прегра ди, здра во напра ве ни за за-

щи та на ли ца или имот
в по спе циален на чин

52. Телесната пов ре да е по-теж ко на ка зу ема, ако е при чи не-
на: 

а на май ка или на ба ща
б от май ка или ба ща
в на въз хо дящ, низ хо дящ, съпруг, брат или сестра
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53. Пасивен под куп е на ли це, ко га то длъж ност но то ли це:
а приеме обла га, която не му се след ва за дейност та му по 

служ ба
б по лу чи пред ло же ние за обла га и не съ об щи на ор га ни те 

на власт та
в приеме обла га, която ня ма връз ка със служ ба та му

54. Документ с не вяр но съ дър жа ние е изявле ние, при което:
а ли це то, по со че но за ав тор, не е дейст ви тел ният ав тор на 

изявле нието
б ав то рът е из ра зил непра вил но во ля та си
в дейст ви тел ният ав тор е удосто ве рил фак ти и об стоятел-

ст ва, които не от го ва рят на обек тив на та дейст ви тел ност

55. За обра зу ва не то на ор га ни зи ра на престъп на гру па е не-
об хо ди мо:

а най-мал ко две ли ца да съгла су ват во ля за из вър ш ва не на 
престъпле ния у нас или в чуж би на

б най-мал ко три ли ца да съгла су ват во ля за из вър ш ва не на 
теж ки престъпле ния у нас или в чуж би на

в най-мал ко три ли ца да съгла су ват во ля за из вър ш ва не на 
престъпле ния у нас или в чуж би на, 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

56. Резервен за щит ник се наз на ча ва:
а по де ла за теж ки престъпле ния
б по де ла за теж ки умиш ле ни престъпле ния 
в по де ла, пред ставля ва щи фак ти ческа и прав на слож ност
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57. 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 са мо за теж ко умиш ле но престъпле ние
б ако от до ка за тел ст ва та по де ло то мо же да се напра ви 

обос но ва но пред по ло же ние, че об ви ня емият е из вър шил 
престъпле нието и съ щест ву ва опас ност да се укрие, да 
из вър ши дру го 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 ко га то съ щест ву ва опас ност об ви ня емият да се укрие, 
да из вър ши дру го 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

58. 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

59. 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

60. Досъдебното произ вод ст во се обра зу ва:
а с поста новле ние на про ку ро ра
б с поста новле ние на раз след ва щия ор ган
в с по да ва не на жал ба за из вър ше но престъпле ние в по ли-

цията
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61. Съдът в раз по ре ди тел но за се да ние прекра тя ва на ка за-
тел но то произ вод ст во, ко га то:

а деянието, опи са но в об ви ни тел ния акт или в тъж ба та, 
съставля ва ад ми нистра тив но на ру ше ние

б де ло то не е под съд но на съ да
в 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 те пра ви ла

62. В произ вод ст во то, обра зу ва но по тъж ба на постра да лия, 
про ку ро рът: 

а мо же да встъ пи, ко га то то ва е в ин те рес на пра во съ-
дието 

б мо же да встъ пи, ко га то постра да лият по ра ди без по мощ-
но състояние или за ви си мост от из вър ши те ля на 
престъпле нието не мо же да за щи ти своите пра ва и за-
кон ни ин те ре си

в не мо же да встъ пи при ни как ви об стоятел ст ва

63. Определението, с което пър воин стан цион ният съд от-
каз ва да до пус не граж дан ския иск за съв мест но раз-
глеж да не в на ка за тел но то произ вод ст во: 

а не под ле жи на об жал ва не
б под ле жи на об жал ва не във всич ки слу чаи
в под ле жи на об жал ва не са мо ко га то пре тен ди ра ни те с 

граж дан ския иск вре ди са съста во мер ни

64. 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
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65. Въззивният съд:
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

66. Когато въз зив ният съд при ла га за кон за съ що то, ед нак-
во или по-ле ко на ка зу емо престъпле ние, ак тът, с кой то 
се произ на ся, е: 

а при съ да
б ре ше ние
в опре де ле ние

67. Върховният ка са ционен съд има и 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
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68. 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 кой 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 се-
да те ля на съ да за пре раз пре де ля не на друг съ де бен 
състав

69. Когато чрез раз след ва не се раз крият об стоятел ст ва или 
до ка за тел ст ва, които имат съ щест ве но зна че ние за де ло-
то и не са би ли из вест ни на съ да, поста но вил при съ да та, 
ре ше нието, опре де ле нието или раз по реж да не то, въ зоб-
но вя ва не на на ка за тел но то де ло мо же да поиска:

а глав ният про ку рор
б осъ де но то ли це
в окръж ният, съ от вет но воен ният про ку рор, ръ ко во ди те-

лят на спе циали зи ра на та про ку ра ту ра

70. При пре дя вя ва не на раз след ва не то, про ве де но по ре да 
на бър зо то произ вод ст во, постра да лият:

а не се при зо ва ва
б се при зо ва ва, ако из рич но е поискал то ва 
в се при зо ва ва във всич ки слу чаи
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ÊÀÇÓÑ ¹ 1
„Солд“ ООД, в ка чест во то на про да вач, склю чи ло на 

13.02.2016 г. пред ва ри те лен до го вор за по куп ко-про даж ба на пар-
цел в гр. София за це на от 130 хил. лв. с „Хаус“ ООД, в ка чест во-
то на ку пу вач. В до го во ра не би ла уго во ре на да та за сключ ва не на 
окон ча тел ния до го вор. Владението вър ху имо та би ло пре да де но 
още съ щия ден, съглас но уго во ре но то в до го во ра.

Съгласно до го во ра це на та след ва ло да бъ де пла те на на 3 
вноски – пър ва та, в раз мер на 40 хил. лв., при сключ ва не на до го-
во ра; вто ра та, в раз мер на 50 хил. лв., в срок от 1 го ди на от сключ-
ва не то му; а послед на та вноска – при сключ ва не на окон ча тел ния 
до го вор. При за ба ва за пла ща не на която и да е от вноски те би ла 
уго во ре на и не устой ка в раз мер на 1% от об ща та це на за все ки 
ден от за ба ва та. 

На 13.03.2019 г. вто ра та вноска все още не би ла пла те на. 
Поради то ва „Солд“ ООД пре дя ви ло иск за връ ща не на вла де-
нието на пар це ла, ка то в об стоятел ст ве на та част на иско ва та мол-
ба твър дя ло, че с настояща та мол ба пра ви во ле изявле ние за раз-
ва ля не на до го во ра. Липсвал оба че пе ти тум за раз ва ля не. Със съ-
ща та иско ва мол ба бил пре дя вен и иск за пла ща не на не устой ка. 
При усло вията на евен ту ал ност „Солд“ ООД пре дя ви ло иск за 
обя вя ва не на пред ва ри тел ния до го вор за окон ча те лен.

В от го во ра на иско ва та мол ба про це су ал ният пред ста ви тел 
на „Хаус“ ООД напра вил след ни те въз ра же ния: че иск за раз ва ля-
не не е пре дя вен, сле до ва тел но не е настъ пил ефек тът на раз ва ля-
не то; при усло вията на евен ту ал ност – че не е да ден срок за из-
пъл не ние, пре ди да се из вър ши раз ва ля не.

Въпроси:

1. Основателно ли е въз ра же нието, че ефек тът на раз ва ля-
не то не е настъ пил, по не же не е пре дя вен иск за раз ва ля не?

2. Основателно ли е въз ра же нието, че не е да ден срок за из-
пъл не ние, пре ди да се из вър ши во ле изявле ние за раз ва ля не?
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3. Има ли пра во „Солд“ ООД да пре тен ди ра не устой ка за 
за ба ва? Какъв е по ха рак те ра си искът?

4. Погасява ли се по дав ност пра во то на „Солд“ ООД да 
пре дя ви иск за обя вя ва не на пред ва ри тел ния до го вор за окон ча-
те лен? Ако да – с как ва дав ност и от кой мо мент те че тя?
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ÊÀÇÓÑ ¹ 2
Иван Стоянов и Николай Иванов би ли прияте ли. На 18 май 

2018 г. ве чер та те отиш ли на диско те ка. След ка то из пи ли по ня-
кол ко пи тиета, Иван ви дял своята бив ша съ уче нич ка Светлана 
Николова, която би ла в ком па нията на два ма свои прияте ли – 
Петър Петров и Димитър Димитров, и я по ка нил да тан цу ват. Тя 
от ка за ла, но Иван настоявал и то га ва Петър се на ме сил и му ка зал 
да оста ви приятел ка та му. Иван си тръг нал ядо сан и ко га то ви дял 
Петър да из ли за на вън, тръг нал след не го.

Пред вхо да на диско те ка та Иван ви дял Петър да пу ши, тръг-
нал към не го и за поч нал да го ри та по дол ни те крайни ци, ка то 
ед нов ре мен но с то ва го уд рял с юм ру ци в гор на та част на тя ло то. 
При един от уда ри те Петър за лит нал и, па дай ки на зе мя та, си уда-
рил гла ва та в ръ ба на тро тоара. Изпаднал в без съз на ние и от гла-
ва та му по текла кръв. Като ви дял как во е напра вил, Иван по бяг-
нал. Тогава Николай из ля зъл от диско те ка та, за да ви ди как во 
ста ва с Иван. Като ви дял Иван да бя га, а Петър да ле жи на зе мя та 
в без съз на ние, Николай пре бър кал Петър, взел му пор т мо не то, в 
което има ло 750 ле ва, лич ни до ку мен ти и мо би лен те ле фон на 
стойност 1200 ле ва.

В то зи мо мент от диско те ка та из ля зъл Димитър и ка то ви дял 
ле жа щия на зе мя та Петър, се раз ви кал към Николай. Николай из-
ва дил за кон но при те жа ва ния си писто лет и произ вел три из стре ла 
в тя ло то на Димитър, от което той пад нал на зе мя та. След то ва 
Николай из бя гал. 

Изстрелите би ли чу ти от ох ра на та на диско те ка та. Като ви-
де ли ле жа щи те на зе мя та в кръв две ли ца, ох ра ни те ли те из ви ка ли 
по ли ция и ме ди цин ски екип. Пристигналите ме ди ци кон ста ти ра-
ли смър т та на Петър и Димитър.

По опи са нието на Светлана Николова и ох ра ни те ли те на 
диско те ка та по ли цията от кри ла Иван Стоянов и Николай Иванов 
и те би ли привле че ни ка то об ви ня еми за престъпле ние по чл. 116, 
ал. 1, т. 4, предл. 3 НК. При пре дя вя ва не на поста новле нието за 
привли ча не два ма та се яви ли с ад во кат Груди Грудев и от ка за ли 
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да да ват обяс не ния. Назначената съ деб но ме ди цин ска експер ти за 
уста но ви ла, че от уда ра в тро тоара Петър Петров е по лу чил теж ка 
че реп но-мо зъч на трав ма, от която е настъ пи ла смър т та.

Прокурорът вне съл об ви ни те лен акт сре щу Иван Стоянов за 
престъпле ние по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 3, и т. 6, предл. 3 НК, а 
сре щу Николай Иванов – за престъпле ние по чл. 116, ал. 1, т. 6, 
предл. 1, и т. 8, предл. 2 НК, как то и по чл. 195, ал. 1, т. 2 НК.

По вре ме на раз пи та си в съ деб но за се да ние Светлана 
Николова, която жи веела на съпру жески на ча ла с Петър Петров, 
пре дя ви ла граж дан ски иск за не иму щест ве ни вре ди сре щу два ма-
та под съ ди ми, но съ дът не приел за съв мест но раз глеж да не пре-
дя ве ния граж дан ски иск.

Първоинстанционният съд осъ дил Иван Стоянов за пре-
стъпле ние по чл. 124, ал. 1, предл. 1, във вр. с чл. 128, ал. 2 НК, а 
Николай Иванов – за престъпле ния по чл. 194, ал. 1 НК и чл. 116, 
ал. 1, т. 8, предл. 2 НК.

Въпроси:

1. Определете пра вил на та прав на ква ли фи ка ция на дея-
нията на Иван Стоянов и Николай Иванов и обос но ве те от го во-
ра си.

2. Ще се отра зи ли на прав на та ква ли фи ка ция на деянието 
на Иван Стоянов фак тът, че е бил осъж дан с вляз ла в си ла при-
съ да за до ку мент но престъпле ние на 4 го ди ни ли ша ва не от сво-
бо да, което е из тър пял през ме сец сеп тем в ри 2017 г.?

3. Допуснати ли са в 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. Допуснати ли са съ щест ве ни про це су ал ни на ру ше ния при 
раз глеж да не на де ло то в пър ва та ин стан ция? Ако са до пус на ти, 
по со че те кои са и как мо гат да бъ дат отстра не ни.


