
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ НА 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ПРИЗОВКАР“ В ОС-ТЪРГОВИЩЕ 

/Моля отбележете или впишете верния отговор/ 

Име на кандидата………………………………………………………………… 

Дата на провеждане………………………….. 

1. Администрацията на съда се ръководи от : 

а/   Председателя на съда  

б/   Съдебния администратор  

в/   Административния секретар      1 т. 

 

2. Службата по връчване на призовки и съдебни книжа е в състава на : 

а/   специализирана администрация;        

б/   обща администрация;         

в/   нито една от двете;        1 т. 

 

3. Призовките по отложените дела се изпращат от : 

а/   съдебния деловодител  

б/   съдебния секретар  

в/   административния секретар      1 т. 

 

4. При невръчване на призовка какво следва да направи служителят по 

призоваването: 

а/  отбелязва на призовката причините;      

б/  не я връща в съда;     

в/  залепя я на вратата на съда;      1 т. 

 

ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПРИЗОВКИ И КНИЖА ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

5. От кого се извършва връчването на призовки: 

а/  от областен управител;        

б/  кмет на населено място;      

в/  адвокат;          1 т. 

 

6.  В бързи случаи призоваването може да се извърши: 

а/  по телефона;               

б/  по местното радио;    

в/  чрез пресата;         1 т. 



7. Ако лицето което се призовава, не може или откаже да подпише 

призовката, призовкарят трябва да: 

а/  поиска от полицията да го арестува;    

б/  отбележи това на призовката в присъствието на поне едно лице, 

което се подписва;        

в/  наложи глоба;         1 т. 

 

8. На кои лица могат да се връчат призовките, съобщенията и книжата, 

при отсъствие на адресата: 

 

а/ Пълнолетен член на семейството    б/ Домоуправител, портиер                                    

 

в/ Съквартирант, съсед                       г/ Защитник, повереник 4 т. 

 

9. Какво наказание се налага на длъжностното лице, което наруши 

задълженията си по връчването………ГЛОБА…………….  2 т. 

 

ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ПРИЗОВКИ И КНИЖА ПО  

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

10. Отказът на получателя на призоваване засяга ли редовността на 

връчването: 

а/ да;                      б/ не;                        в/ нито едно от двете; 1 т. 

11. От кого връчителят иска съдействие при отказ за предоставяне на 

документ за самоличност на лицето: 

а/  ГД „Охрана“ при МП;             

б/  ДАНС;         

в/  колегите си призовкари;       1 т. 

    

12.  Връчването на призовки на търговци и юридически лица се извършва: 

а/ в канцеларията им;           

б/ чрез телефона;      

в/ чрез държавен вестник;       1 т. 

 

13. Къде връчителят поставя уведомлението, когато не може да намери 

ответника в продължение на един месец на посочения по делото адрес 

и не е намерено лице, което е съгласно да получи съобщението: 

а/ Пощенската кутия     

б/ На входната врата  

в/ На видно място, ако няма достъп     3 т. 



14.  Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения в делото 

адрес се констатира с: 

а/ най-малко две посещения, едно от които е в неприсъствен ден, през 

интервал най-малко от поне една седмица между всяко от тях; 

б/ най-малко три посещения, едно от които е в неприсъствен ден, през 

интервал най-малко от поне три дни между всяко от тях; 

в/ най-малко три посещения, едно от които е в неприсъствен ден, през 

интервал най-малко от поне една седмица между всяко от тях; 

           1 т. 

 

Подпис на кандидата …………………………… 

 

от теста от текстова задача общо  

Максимален сбор точки 20   8   28 

 

Резултат на кандидата       …………         ………………          ……………. 

28 т. = 6;  21 т. = 5;  14 т. = 4;  7 т. = 3;   

 

Оценка   …………………. 

 

Комисия: 

  Председател:…………………………….. 

/ Й. Иванов/ 

 

   Член : …………………………….. 

/ С. Савов/ 

 

       Член : …………………………….. 

/ П. Стоев/   

     



  

 

ТЕКСТОВА  ЗАДАЧА 

 

Вие сте призовкар към Окръжен съд – Търговище. Задачата Ви е 

връчването на призовка на свидетел по наказателно дело Иван Петров 

Иванов, с адрес гр. Търговище, кв. „Запад“ бл.20. Установявате, че 

същият го няма. При разговор с домоуправителя на блока научавате, че 

свидетелят е на работа в Гърция. Домоуправителят на блока отказва да 

получи призовката, тъй като не може да я предаде до датата на 

насроченото заседание. Домоуправителят Ви уведомява, че свидетелят 

няма близки роднини, но разполага с номера на мобилния му телефон и 

Ви го предоставя. Номера е 0887 654 321. 

 

 

Задача: Изгответе докладна записка до Председателя на Окръжен 

съд гр.Търговище, в която да посочите горните обстоятелства. 

Използвайте шрифт Times New Roman размер 14. 

Полетата на страниците да са оформени както следва: 

Отляво – 3 см;  Отдясно – 1,5 см;  Отгоре  - 2 см;  Отдолу – 2,5 см; 

Номериране на страниците – долу в центъра. 

Наименовайте документа със своето име и фамилия и го запишете на 

работния плот. 
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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

От (трите имена) – призовкар при ОС - Търговище 

ОТНОСНО: не връчена призовка. 

ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

Докладвам Ви, че 

( описание на станалото) 

Горното за сведение и разпореждане. 

31.08.2021 год. С уважение: ( подпис) 

Гр. Търговище ( име фамилия ) 


