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ÂÚÂ ÂÈÑØÈß ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ

ÒÅÑÒ È ÊÀÇÓÑÈ ÎÒ ÈÇÏÈÒÀ ÇÀ ÀÄÂÎÊÀÒÈ È 
ÌËÀÄØÈ ÀÄÂÎÊÀÒÈ ÎÒ 25 È 26 ÞËÈ 

È 8 ÀÂÃÓÑÒ 2020 Ã.

Легенда: Верните отговори са подчертани.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÏÐÀÂÍÈ È ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÏÐÀÂÍÈ 
ÍÀÓÊÈ

1.  За кой от до го во ри те, уре де ни в ЗЗД, е пред ви де на фор-
ма за про ти во поста ви мост:

а до го вор за по ръч ка
б до го вор за из ра бот ка
в  до го вор за да ре ние

2.  При кое ос но ва ние уни що жа ва не то на сдел ка мо же да 
ня ма обрат но дейст вие:

а по ра ди греш ка
б по ра ди об стоятел ст во то, че ли це то не е раз би ра ло 

постъп ки те си
в по ра ди край на нуж да и яв но не из год ни усло вия

3.  Допустимо ли е при за кон но то пред ста ви тел ст во огра-
ни ча ва не на пра во мо щията на пред ставля ва щия:

а са мо ако е пред ви де но в за кон
б за ви си от пред ставля ва ния
в не е до пусти мо
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4. Сдружение с несто пан ска цел в част на пол за мо же да 
бъ де уч ре де но от ми ни мум:

а три ли ца, без зна че ние фи зи чески или юри ди чески
б три юри ди чески или се дем фи зи чески ли ца
в  две юри ди чески или пет фи зи чески ли ца

5.  Кое от въз ра же нията е от ла га тел но (дилаторно):
а за не изпъл нен до го вор
б за уни що жа ва не на до го вор
в  за прихва ща не

6.  Наемател, из вър шил по добре ния в наетия имот:
а ня ма пра во на обез ще те ние
б има пра во на обез ще те ние за не ос но ва тел но обо га тя-

ва не по чл. 59 ЗЗД
в има пра во на обез ще те ние по ре да на чл. 72–74 от 

Закона за соб ст ве ност та

7.  Кой от след ни те иско ве е пе ти то рен (за за щи та на на ру-
ше но вещ но право):

а иск за на ру ше но вла де ние
б иск за дел ба
в ре ван ди ка ционен иск

8.  Кое от след ни те вещ ни пра ва се по га ся ва при не упраж-
ня ва не с пет го диш на дав ност:

а пра во то на пол з ва не
б пра во то на соб ст ве ност
в пра во то на вла де ние
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9.  Вписването има кон сти ту тив но дейст вие при:
а да ре ние на нед ви жим имот
б иск за уни що жа ва не на до го вор за про даж ба на нед ви-

жим имот
в от каз от пра во на соб ст ве ност вър ху нед ви жим имот

10.  Кой от след ни те иско ве не под ле жи на впис ва не:
а не га то рен (чл. 109 ЗС)
б ре ван ди ка ционен
в за дел ба

11.  Кой от след ни те при до бив ни спо со би е де ри ва ти вен:
а при до би ва не по дав ност
б пре ра бот ва не
в съ деб но ре ше ние за поста вя не в дял на не по де ля ем 

жи ли щен имот

12.  Договорът за да ре ние се от ме ня:
а са мо при осъ щест вя ва не на ед на от из чер па тел но 

пред ви де ни те в за ко на хи по те зи
б при да ре ние с обект бъ де що иму щест во
в ко га то усло вията или те жест та са не въз мож ни

13.  Кое мо же да се из вър ши без съгла сие на кре ди то ра:
а по ръ чи тел ст во
б встъп ва не в дълг
в за мест ва не в дълг

14.  Реален до го вор е:
а до го во рът за заем за послуж ва не
б до го во рът за наем
в до го во рът за про даж ба на ро до во опре де ле ни ве щи
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15.  Развалянето при до го вор за гле да не и из д ръж ка:
а има обрат но дейст вие
б има дейст вие за в бъ де ще
в за ви си да ли се из вър ш ва по съ де бен или из вън съ де бен 

ред

16.  Правото да се обя ви пред ва ри те лен до го вор за окон ча-
те лен:

а не се по га ся ва по дав ност
б се по га ся ва с три го диш на дав ност
в се по га ся ва с пет го диш на дав ност

17.  Ако ку пу ва чът по вре ме на про даж ба та е знаел за пра ва-
та на тре ти ли ца:

а той ня ма ни как ви пра ва сре щу про да ва ча
б мо же да тър си от про да ва ча са мо връ ща не на пла те-

на та це на
в мо же да тър си от про да ва ча пла те на та це на, раз носки по 

до го во ра, а съ що и напра ве ни те не об хо ди ми раз носки, 
но не и напра ве ни те по лез ни раз носки

18.  Производството по поста вя не под запре ще ние е:
а осо бе но иско во произ вод ст во
б ох ра ни тел но произ вод ст во
в спор на ад ми нистра ция на граж дан ски пра во от но ше ния

19.  При не пъл но оси но вя ва не прав ни връз ки въз ник ват 
меж ду:

а от ед на стра на, оси но ви те ля, а от дру га стра на – оси-
но ве ния и не го ви те низ хо дя щи

б от ед на стра на, оси но ви те ля и не го ви те род ни ни, а от 
дру га стра на – оси но ве ния и не го ви те низ хо дя щи

в са мо меж ду оси но ви те ля и оси но ве ния
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20.  Брачният до го вор се раз ва ля:
а ви на ги из вън съ деб но
б ви на ги по съ де бен ред
в из вън съ деб но, но ако с не го се прехвър лят вещ ни пра ва 

вър ху нед ви жи ми имо ти – по съ де бен ред

21.  Искът за по-го лям дял от съпру жеска та иму щест ве на 
об щ ност мо же да се пре дя ви:

а без сроч но
б в ед но го ди шен срок от прекра тя ва не то на СИО
в в рам ки те на об ща та пет го диш на дав ност

22.  Саморъчното за ве ща ние е ва лид но:
а ко га то е на пи са но ръ ко пис но от за ве ща те ля
б ко га то е на пи са но са мо ръч но от за ве ща те ля и е под пи-

са но от не го
в ко га то е на пи са но са мо ръч но от за ве ща те ля и под пи-

сът му е по ло жен след за ве ща тел ни те разпо реж да ния

23.  Иск за въз ста но вя ва не на за па зе на част:
а мо же да се пре дя ви в пър ва фа за на съ деб на та дел ба
б мо же да се пре дя ви до края на пър во то за се да ние на 

вто ра фа за на съ деб на та дел ба
в не мо же да се пре дя ви в произ вод ст во по съ деб на дел ба

24.  Отделяне на наслед ст во мо же да се поиска от:
а кре ди то ри те на насле до да те ля
б кре ди то ри те на наслед ни ка
в кре ди то ри те на насле до да те ля и кре ди то ри те на наслед-

ни ка
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25.  При сдел ка та дел кре де ре ко ми сионе рът:
а га ран ти ра пред ко ми тен та за за дъл же нието на тре то-

то ли це
б ку пу ва лич но вещ та, про да ва на от ко ми тен та
в дейст ва ка то пъл но мощ ник на ко ми тен та

26.  Рискът от слу чайно то по ги ва не или повреж да не на вещ-
та при фи нан со вия ли зинг е за:

а ли зин го да те ля
б ли зин го по лу ча те ля
в не се но си от ни ко го

27.  Съдружник в ООД мо же да про да де де ла си на друг 
съд руж ник:

а сво бод но
б с ре ше ние на об що то събра ние
в с декла ра ция-съгла сие на все ки един от оста на ли те съд-

руж ни ци

28.  Неустойка, дъл жи ма по тър гов ска сдел ка, склю че на 
меж ду тър гов ци:

а не мо же да се на ма ля ва на ни как во ос но ва ние
б не мо же да се на ма ля ва по ра ди пре ко мер ност
в не мо же да бъ де обя ве на за ни щож на по ра ди про ти во ре-

чие с добри те нра ви

29.  Сделка на разпо реж да не с нед ви жим имот на ООД без 
ре ше ние на об що то събра ние е:

а ни щож на
б от но си тел но не дейст ви тел на
в дейст ви тел на
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30.  Събирателното дру жест во се пред ставля ва от:
а упра ви те лен съ вет или упра ви тел
б все ки от съд руж ни ци те, ако в дру жест ве ния до го вор 

не е пред ви де но дру го
в съ вет на ди рек то ри те

31.  Синдикът се наз на ча ва от:
а събра нието на кре ди то ри те
б пър во то събра ние на кре ди то ри те
в съ да по не състоятел ност та

32.  Сила на пре съ де но не що се фор ми ра от нос но произ на-
ся не то в ре ше нието по въз ра же ние за:

а уни що жа ва не
б прихва ща не
в лип са на пра вен ин те рес

33.  Предявяването на части чен иск:
а спи ра и пре къс ва дав ност та са мо за пре дя ве на та 

част от взе ма не то
б спи ра и пре къс ва дав ност та за ця ло то взе ма не
в пре къс ва дав ност та за пре дя ве на та част, а спи ра дав-

ност та за ця ло то взе ма не

34.  Поканата за добро вол но изпъл не ние в изпъл ни тел но то 
произ вод ст во:

а спи ра и пре къс ва дав ност та
б спи ра, но не пре къс ва дав ност та
в ни то спи ра, ни то пре къс ва дав ност та
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35.  Привличане от ище ца на тре то ли це-по ма гач мо же да се 
из вър ши най-къс но:

а с иско ва та мол ба
б в пър во то за се да ние за раз глеж да не на де ло то
в до приключ ва не на съ деб но то ди ре не в пър ва та ин стан-

ция

36.  Кое от след ни те де ла се раз глеж да ви на ги от ра йон ния 
съд ка то пър ва ин стан ция:

а за дел ба
б за оси но вя ва не
в за раз ва ля не на до го вор

37.  Кое от след ни те произ вод ст ва се раз глеж да по ре да на 
бър зи те произ вод ст ва:

а за тру до во въз награж де ние
б за раз вод
в за обя вя ва не на пред ва ри те лен до го вор за окон ча те лен

38.  По постоянен ад ре с/ се да ли ще на от вет ни ка се пре дя вя-
ва:

а иск за раз ва ля не на до го вор за про даж ба на нед ви жим 
имот

б иск за пла ща не на це на та по до го вор за про даж ба на 
нед ви жим имот

в иск за обя вя ва не на ни щож ност на до го вор за про даж ба 
на нед ви жим имот

39.  Не под ле жат на ка са цион но об жал ва не въз зив ни ре ше-
ния по тър гов ски де ла с це на на иска до:

а 5000 лв.
б 10 000 лв.
в 20 000 лв.
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40.  Кое от след ни те ре ше ния не под ле жи на об жал ва не:
а непри съст ве но ре ше ние
б ре ше ние при приз на ва не на иска
в ре ше ние по иско ве за граж дан ско състояние

ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÎÏÐÀÂÍÈ ÍÀÓÊÈ

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

а са мо ко га то деецът е бъл гар ски граж да нин
б ви на ги, без зна че ние чий граж да нин е деецът
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. Наказателноотговорно ли це е:
а фи зи ческо ли це, достиг на ло опре де ле на въз раст и 

из вър ши ло престъпле ние в състояние на вме ня емост
б пъл но лет но фи зи ческо ли це или юри ди ческо ли це, ре-

гистри ра но по опре де ле ния в за кон ред
в вся ко фи зи ческо ли це, как то и сдру же ние на фи зи чески 

ли ца, в слу чаите, опре де ле ни в Наказателния ко декс

43. Престъпна са мо на деяност е на ли це, ко га то деецът:
а е съз на вал об щест ве но опас ния ха рак тер на деянието, 

пред виж дал е настъп ва не то на об щест ве но опас ни те 
после ди ци и е искал или до пускал тях но то настъп ва не

б не е пред виж дал настъп ва не то на об щест ве но опас ни те 
после ди ци, но е бил длъ жен и е мо гъл да ги пред ви ди

в 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
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44. Довършен опит е на ли це, ко га то деецът е за поч нал 
изпъл не нието на умиш ле но престъпле ние:

а но не е до вър шил изпъл ни тел но то деяние
б до вър шил е изпъл ни тел но то деяние и са настъ пи ли пред-

ви де ни те в за ко на после ди ци, които деецът е до пускал
в до вър шил е изпъл ни тел но то деяние, но не са настъ-

пи ли пред ви де ни те в за ко на и иска ни те от дееца 
после ди ци

45. Подбудителството и по ма га чест во то са осъ щест ве ни 
ка то фор ми на съ участие:

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 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 или по ма га ча да 
ста нат съ участ ни ци на из вър ши те ля

46. Разпоредбите за про дъл жа ва но то престъпле ние по 
чл. 26, ал. 1 НК не се при ла гат за:

а престъпле ния про тив лич ност та на раз лич ни граж да ни
б престъ пле ния про тив па рич на та и кре дит на та систе ма
в об що опас ни те престъпле ния

47. Наказанията „ли ша ва не от пра во да се заема опре де ле на 
дър жав на или об щест ве на длъж ност“ и „ли ша ва не от 
пра во да се упраж ня ва съ от вет на про фе сия или 
дейност“ се на ла гат:

а в пред ви де ни те от за ко на слу чаи, ако заема не то на 
съ от вет на та длъж ност или упраж ня ва не то на съ от-
вет на та про фе сия или дейност е не съв мести мо с ха-
рак те ра на из вър ше но то престъпле ние

б при осъж да не за теж ки престъпле ния
в в пред ви де ни те от за ко на слу чаи на престъпле ния про-

тив дейност та на дър жав ни ор га ни, об щест ве ни ор га ни-
за ции и ли ца, изпъл ня ва щи публич ни функ ции
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48. Поправителният труд е:
а на ка за ние
б про ба цион на мяр ка
в възпи та тел на мяр ка

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 се 
пре къс не

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. Видът те лес на повре да се опре де ля към мо мен та на:
а при чи ня ва не на увреж да не то
б оз д ра вя ва не то на постра да лия
в поста но вя ва не на при съ да та

51. Субект на длъж ност но прис воява не мо же да е:
а вся ко на ка за тел но от го вор но ли це, което упраж ня ва на 

прав но ос но ва ние фак ти ческа власт вър ху вещ та
б вся ко на ка за тел но от го вор но ли це, което има ка чест-

во то „длъж ност но ли це“ и на което ве щи те са връ че-
ни в то ва му ка чест во

в вся ко на ка за тел но от го вор но ли це, което има ка чест во то 
„длъж ност но ли це“

52. Пасивен под куп е на ли це, ко га то длъж ност но то ли це:
а не е съ об щи ло за пред ло же на та му обла га
б приеме обла га, която не му се след ва, за да из вър ши 

или да не из вър ши дейст вия по служ ба
в по лу чи обла га, за да упраж ни ак тив но то си из би ра тел но 

пра во в пол за на опре де лен кан ди дат, пар тия или коали-
ция
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53. Субект на престъпле нието лъ жес ви де тел ст ва не мо же да 
е:

а вся ко на ка за тел но от го вор но ли це
б об ви ня емият в произ вод ст во то, по което са да де ни обяс-

не нията
в вся ко на ка за тел но от го вор но ли це, което има ка чест-

во то на сви де тел

54. Документ с не вяр но съ дър жа ние е пис ме но 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 из ра зя ва во ля та си погреш но
в ав то рът удосто ве ря ва фак ти и об стоятел ст ва, които 

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

55. Извършването на непристой ни дейст вия, гру бо на ру ша-
ва щи об щест ве ния ред и из ра зя ва щи яв но не ува же ние 
към об щест во то, се ква ли фи ци ра ка то:

а престъпле ние ху ли ган ст во
б престъпле ние ху ли ган ст во, ако е съпро во де но със 

съпро ти ва сре щу ор ган на власт та, изпъл ня ващ за дъл-
же ния по опаз ва не на об щест ве ния ред

в ад ми нистра тив но на ру ше ние ху ли ган ст во по Указа за 
бор ба с дреб но то ху ли ган ст во

56. Участието на за щит ник в на ка за тел но то произ вод ст во е 
за дъл жи тел но, ко га то:

а об ви ня емият е нев ме ня ем
б об ви ня емият 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 об ви ня емият е осъж дан за теж ко престъпле ние
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57. Принудителното из зем ва не от об ви ня емия на образ ци за 
срав ни тел но из след ва не по наз на че на на до съ деб но то 
произ вод ст во ек спер ти за е:

а не до пусти мо
б до пусти мо с раз ре ше ние на съ от вет ния пър воин стан-

ционен съд
в до пусти мо по разпо реж да не на наблю да ва щия про ку рор

58. Видеозаписът, на ме рен от раз след ва щи те ор га ни на 
местопрестъпле нието, е:

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 за до каз ва не

59. Задържането и из зем ва не то на ко респон ден ция в до съ-
деб но то произ вод ст во се из вър ш ват:

а по иска не на раз след ва щия ор ган с раз ре ше ние на про-
ку ро ра

б по иска не на про ку ро ра с раз ре ше ние на съ дия от 
съ от вет ния пър воин стан ционен съд или от пър воин-
стан цион ния съд, в ра йо на на кой то се из вър ш ва 
дейст вието

в по иска не на про ку ро ра с раз ре ше ние на пред се да те ля 
на съ от вет ния окръ жен съд или от из рич но опра во мо-
щен от не го за мест ник

60. По напра ве ни те иска ния, бе леж ки и въз ра же ния при 
пре дя вя ва не на раз след ва не то се произ на ся:

а наблю да ва щият про ку рор
б раз след ва щият ор ган
в про ку ро рът от по-го рестояща та про ку ра ту ра
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61. Съдът в разпо 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 деянието, опи са но в об ви ни тел ния акт или в тъж ба та, не 
съставля ва престъпле ние

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 безпо-
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. 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

64. Въззивната жал ба, по да де на от за щит ник:
а не мо же да бъ де от тегле на от под съ ди мия
б мо же да бъ де от тегле на от под съ ди мия
в мо же да бъ де от тегле на от под съ ди мия са мо със съгла-

сието на за щит ни ка
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65. Повереникът на част ния об ви ни тел мо же да по да де въз-
зив на жал ба сре щу пър воин стан цион на та при съ да:

а са мо ако е из рич но упъл но мо щен
б ви на ги ко га то счи та, че пра ва та на част ния об ви ни-

тел са на ру ше ни
в са мо ако при съ да та е об жал ва на от ня коя от дру ги те 

стра ни

66. 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

67. Когато Върховният ка са ционен съд от ме ни при съ да та и 
вър не де ло то за но во раз глеж да не, той мо же да вър не 
де ло то:

а са мо на въз зив на та ин стан ция
б на пър ва та или на въз зив на та ин стан ция
в на про ку ро ра, на пър ва та или на въз зив на та ин стан ция

68. Настаняването за из след ва не в пси хиатрич но за ве де ние 
в до съ деб но то произ вод ст во се из вър ш ва:

а по иска не на про ку ро ра от съ от вет ния пър воин стан-
ционен съд в състав от един съ дия и два ма съ деб ни 
за се да те ли

б по иска не на про ку ро ра от съ дия от съ от вет ния пър-
воин стан ционен съд

в по иска не на раз след ва щия ор ган с раз ре ше ние на про-
ку ро ра
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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. При бър зо то произ вод ст во граж дан ски иск е:
а не до пустим
б до пустим, ако раз глеж да не то му ня ма да затруд ни раз-

глеж да не то на де ло то
в до пустим, ако не са въз ста но ве ни иму щест ве ни те вре ди 

от престъпле нието

ÊÀÇÓÑ ¹ 1
Милко Милчев прехвър лил на Георги Генчев чрез до го вор 

за про даж ба по зем лен имот в гр. Враца, заед но с построена та в 
не го ед ноетаж на къ ща. Сделката би ла склю че на с но та риален акт 
на 10.03.2016 г. Поведението на Милчев по вре ме на сдел ка та се 
сто ри ло стран но на но та ри уса и той го по пи тал да ли се чув ст ва 
добре. След ка то по лу чил пот вър ж де ние, но та ри усът про дъл жил 
из вър ш ва не то на но та риал но то произ вод ст во.

Цената на опи са ния имот в раз мер на 45 000 лв. би ла пла те на 
от Генчев по банко ва та смет ка на Милчев в де ня на из вър ш ва не 
на но та риал ния акт. В съ щия ден би ло пре да де но и вла де нието 
вър ху имо та. Данъчната оценка на имо та съглас но пред ста ве но то 
на но та ри уса удосто ве ре ние би ла в раз мер на 23 000 лв.

Почти вед на га Георги Генчев сме нил здра ва та, но оста ря ла 
вход на вра та с но ва; бояди сал всич ки стаи и сме нил ста рия пар-
кет с нов. Общата стойност на вло же ни те ма те риали и тру да на 
наети те за ре мон та майсто ри би ла в раз мер на 7500 лв.

На 19.04.2016 г. съпру га та и си нът на Милко Милчев пре дя-
ви ли иск за поста вя не то му под огра ни че но запре ще ние. От 
събра ни те по де ло то до ка за тел ст ва, вклю чи тел но наз на че на та съ-
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деб номе ди цин ска ек спер ти за, би ло уста но ве но, че Милчев дейст-
 ви тел но стра да от пси хи ческо за бо ля ва не, чието на чал но проя-
вле ние пред хож да из вър ш ва не то на но та риал ния акт и което му е 
пре че ло до из вест на сте пен да раз би ра и ръ ко во ди постъп ки те си. 
Искът бил ува жен с ре ше ние, вляз ло в си ла на 24.03.2017 г.

На 18.04.2017 г. Милчев, със съгла сието на съпру га та си в 
ка чест во то на по пе чи тел, пре дя вил иск за уни що жа ва не на сдел-
ка та на ос но ва ние чл. 31 ЗЗД. Искът бил ува жен с ре ше ние, вляз-
ло в си ла на 7.06.2018 г.

Независимо от ре ше нието Георги Генчев от каз вал да пре да-
де имо та на Милчев. Поради то ва на 20.08.2018 г. послед ният, 
дейст вай ки със съгла сието на по пе чи те ля си, пре дя вил ре ван ди-
ка ционен иск.

В от го во ра на иско ва та мол ба Генчев пре дя вил насре щен 
иск за запла ща не на из вър ше ни те в сгра да та по добре ния. Твър-
дял, че в ре зул тат на тях стойност та на имо та се е уве ли чи ла с 
18 000 лв., и пре тен ди рал обез ще те ние в то зи раз мер. В от го во ра 
на насрещ на та иско ва мол ба ад во ка тът на Милчев напра вил въз-
ра же ние, че Генчев е не добро съ вестен вла де лец и му се дъл жи 
обез ще те ние в раз мер са мо на 7500 лв.

Въпроси:
1. Владелец ли е Генчев, ако да – от кой вид?
2. В ка къв раз мер мо же да пре тен ди ра обез ще те ние Генчев 

за из вър ше ни те по добре ния?
3. Какъв вид дру гар ст во е на ли це при пре дя ве ния иск за по-

ста вя не под запре ще ние? Какви са прав ни те после ди ци от то ва?
4. Пред кой ро до во и мест но ком пе тен тен съд е след ва ло да 

бъ де пре дя вен все ки от иско ве те в ка зу са? От ка къв вид са те?

ÊÀÇÓÑ ¹ 2
Николов и Кръстев се ска ра ли ед на ве чер в сел ска та кръч ма. 

Николов нап су вал Кръстев и го из хвър лил от за ве де нието. 
Обиден от то ва, Кръстев ре шил да си от мъсти. Отишъл си вкъ щи, 
взел и за ре дил за кон но при те жа ва на та от не го лов на пуш ка и се 
от пра вил към кръч ма та с на ме ре ние да се разпра ви с Николов. 
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Когато стиг нал до кръч ма та, тя би ла ве че заклю че на. През про зо-
ре ца Кръстев ви дял Николов да се ди вътре на ед на от ма си те 
заед но със соб ст ве ни ка на за ве де нието Крайчев и още ня кол ко 
не го ви прияте ли. През про зо ре ца, кой то бил счу пен, той проврял 
цев та на пуш ка та и за поч нал да се при цел ва в Николов. Произвел 
из стрел, но не успял да улу чи Николов. В то ва вре ме покрай не го 
ми нал съ се ля ни нът му Михов, кой то из дър пал пуш ка та от ръ це те 
му и я захвър лил настра на.

Междувременно Крайчев от клю чил за ве де нието и ком па-
ния та се втур на ла на вън. Крайчев, Николов и прияте лят им Гри-
горов се нахвър ли ли с рит ни ци и юм ру ци вър ху Кръстев и му на-
несли мно жест во уда ри с ръ це и кра ка. Побоят бил пре уста но вен 
от пре ми на ващ по ли цейски патрул. Кръстев бил от ка ран в бол ни-
ца. Било уста но ве но, че по тя ло то му има ма сив ни кръ во на ся да-
ния и че е по лу чил фрак ту ра на дяс на та ръ ка.

Прокуратурата обра зу ва ла две на ка за тел ни произ вод ст ва. 
По ед но то ка то об ви ня ем бил привле чен Кръстев, а по дру го то 
би ли привле че ни ка то об ви ня еми Крайчев, Николов и Григоров.

И по две те произ вод ст ва про ку ро рът поискал от съ да за дър-
жа не под стра жа за об ви ня еми те и съ дът удовлет во рил иска не то. 
Три дни след вли за не в си ла на опре де ле нието на съ да про ку ро-
рът пре це нил, че мяр ка та за не от кло не ние „за дър жа не под стра-
жа“ на об ви ня еми те Крайчев, Николов и Григоров след ва да се 
за ме ни с по-ле ка, и опре де лил па рич на га ран ция за все ки от тях в 
раз ли чен раз мер. Обвиняемите внесли опре де ле ни те им па рич ни 
га ран ции.

Въпроси:
1. Каква е прав на та ква ли фи ка ция на из вър ше ни те престъп-

ни деяния?
2. На кой съд са под съд ни де ла та и ка къв след ва да е съста-

вът на съ да?
3. В слу чай на осъ ди тел на при съ да под ле жи ли на от не ма не 

в пол за на дър жа ва та лов на та пуш ка, и ако под ле жи, на как во 
ос но ва ние?

4. Има ли пра во мо щие про ку ро рът да из ме ни в по-ле ки мер-
ки те за не от кло не ние, взе ти от съ да?


