
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ТЕСТ за придобиване на юридическа правоспособност - 24.10.2021г.

1. С какви актове се произнася прокурорът в досъдебното 
производство?
а/ с разпореждания; 
б/ с определения; 
в/ е постановления;
2. Търговските дружества възникват:
а/ от момента на подписване на учредителния акт от съдружниците; 
б/ от датата на провеждане на учредителното събрание; 
в/ от датата на вписване в Търговския регистър;
3. Коя от изброените сделки е едностранна?
а/ дарение; 
б/ завещание; 
в/ заем;
4.0тказът на прокурора да образува досъдебно производство се 
обжалва пред:
а/ първоинстанционния съд; 
б/ пред по-горестоящата прокуратура; 
в/ пред Висшият съдебен съвет;
б.Прокуристът не може без изрично пълномощно: 
а/ да сключва търговски сделки от името на търговеца; 
б/ да взема заеми от името на търговеца; 
в/ да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца;

6. Кои от изброените не са изключителна държавна собственост? 
а/ подземните богатства;
б/ водите;
в/ общинските пътища;
7. Кога се налага да се разпита свидетел пред съдия в рамките на 
досъдебно производство?
а/ когато съществуват причини, които правят явяването на свидетеля в 
съдебно заседание невъзможно;
б/ когато свидетеля откаже да се яви в съдебно заседание; 
в/ за да не бъде призоваван свидетеля в съдебно заседание;
8. Прокурорът спира наказателното производство, когато



a/ деянието не съставлява престъпление; 
б/ деецът е починал;
в/ разглеждането на делото в отсъствие на обвиняемия би попречило 
разкриване на обективната истина;
9.3а вреди, причинени от вещи:
а/ не се носи отговорност;
б/ носи отговорност само собственикът;
в/ носят солидарна отговорност собственикът и лицето, под чийто 
надзор се намира вещта;
Ю.Не се допуска обезпечение на иск за парично вземане срещу:
а/ сдруженията с нестопанска цел; 
б/ държавните учреждения; 
в/ фондациите;
11. Бързо производство се провежда, когато:
а/ обвиняемият е направил искане;
б/ във всички случаи, когато прокурорът прецени;
в/ очевидец посочи лицето, извършило престъплението;
12. Не е общественоопасно деянието извършено:
а/ при крайна необходимост; 
б/ от малолетно лице; 
в/ от лице с имунитет;
13. Кое от изброените е основание за нищожност на сделките?
а/ грешка;
б/ заобикаляне на закона; 
в/ заплашване;
14. При разглеждане на наказателни дела като въззивна 
инстанция, съдът заседава в състав от:
а/ един съдия и двама съдебни заседатели; 
б/ трима съдии;
в/ двама съдии и трима съдебни заседатели;
15. Коя от изброените мерки не е мярка за неотклонение?
а/ гаранция; 
б/ домашен арест;
в/ забрана за напускане пределите на Република България;
16. Срокът за подаване на тъжба от частния тъжител е:
а/ шестмесечен от датата на извършване на престъплението; 
б/ едногодишен от датата на извършване на престъплението; 
в/ шестмесечен от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на 
престъплението;



17.0бщата вещ се използва и управлява съгласно решението на 
съсобствениците, притежаващи:
a/ повече от 1/3 от общата вещ; 
б/ повече от половината от общата вещ; 
в/ повече от 2/3 от общата вещ;
18. Началният момент, от който защитникът може да встъпи в 
наказателното производство е:
а/ образуване на досъдебното производство;
б/задържане на лицето или привличането му в качеството на обвиняем; 
в/ внасяне на обвинителния акт в съда;
19. Кой от посочените субекти не е страна в съдебното производство 
по наказателни дела?
а/ защитникът; 
б/ повереникът; 
в/ гражданският ищец;
20. Срокът за изключване на наказателното преследване по 
давност тече от:
а/ извършване на престъплението; 
б/ повдигане на обвинението; 
в/ влизане в сила на присъдата;
21. Кое от наказанията не може да се налага на непълнолетно лице?
а/ лишаване от свобода; 
б/ глоба; 
в/ пробация;
22. Кога лицето не се счита за осъждано?
a/ когато е помилвано;
б/ когато е освободено от наказателна отговорност е налагане на 
административно наказание на основание чл.78а от НК; 
в/ когато изпълнението на наказанието му е отложено за изпитателен 
срок на основание чл.66, ал.1 от НК;
23. Кое от изброените лица не е съучастник в престъпната дейност?
а/ подбудителят; 
б/ помагачът; 
в/ укривателят ;
24. На окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни:
а/ исковете за оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, 
за поставяне под запрещение или за отменянето му;



б/ исковете за собственост и други вещни права върху недвижими 
имоти;
в/ исковете срещу държавата и държавни учреждения;
25.0тказът на нотариусът да извърши нотариално удостоверяване 
подлежи на обжалване пред:
а/ районен съд; 
б/ окръжен съд; 
в/ върховен касационен съд;
26.3а валидността на сделка, с която се прехвърля собствеността 
на предприятие като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения, е необходима:
a/ писмена форма;
б/ писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на 
страните;
в/писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и 
съдържанието, извършени едновременно;
27. Постановеното съдебно решение в първа фаза на делбата, е:
а/ необжалваемо;
б/ обжалваемо е пред окръжен съд; 
в/ обжалваемо е на две инстанции;
28. Условията и редът за лицензирането на банките се уреждат от:
а/ Закона за банките;
б/ Закона за банките и кредитното дело;
в/ Закона за кредитните институции;
29. Съдията по вписвания при отказ за вписване в имотния 
регистър, издава:
а/ разпореждане; 
б/ определение; 
в/ решение;
30. До кой момент в изпълнителното производство могат да се 
присъединяват други кредитори на същия длъжник:
a/ по всяко време на изпълнението;
б/ по всяко време на изпълнението, до провеждането на публична продан; 
в/ по всяко време на изпълнението, докато разпределението не е 
изготвено;


