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ПРИМЕРЕН  ТЕСТ по дисциплината "Търговска несъстоятелност"
Забележка: 1. Верен е само един от посочените отговори!
  2. В теста има и открити въпроси, на които следва да се отговори с писмено развиване на отговора
1.	Кога се открива производство по несъстоятелност?
А/ когато търговецът е неплатежоспособен чл. 607а, ал. (1) ТЗ
Б/ Когато дружеството с ограничена отговорност, АД, КДА е свръхзадлъжняло 607а, ал.2 ТЗ
В/ И двете са верни - чл.607а, ал.  1 и ал. 2 ТЗ
Г/ верен е отговор А.
2.	В производството по несъстоятелност чуждестранните кредитори:
А/ Имат равни права с местните – чл. 616, ал. 3 ТЗ
Б/ Имат привилегировани права
В/ Исканията им се удовлетворяват след местните
Г/  Нито един от отговорите не е верен
3.	Как се призовава кредитор със седалище в чужбина и без адрес в страната?
А/ На неговия известен адрес в чужбина
Б/ на неговия съдебен адрес в страната
в/ призовката се изпраща за обявяване в ТР
В/ Не се призовава 
Д/ Верни са А и Б
4.	В колко дневен срок неплатежоспособния длъжник трябва да поиска откриване
на производство по несъстоятелност - чл.626, ал. 1 ТЗ
А/ В 14-дневен срок
Б/ В 7-дневен срок
В/ В 15 дневен срок
Г/ нито един отговор не е верен - чл. 626, ал. 1 ТЗ - в 30- дневен срок
5.Може ли да се подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност от пълномощник? 
А/ Да (но се изисква изрично пълномощно – чл 626, ал. 4 ТЗ)
Б/ Не
В/ Верен отговор А
Г/ Нито един отговор не е верен
6. Кой ползва наложените обезпечителни мерки:
А/ Само големите кредитори по несъстоятелността
Б/ Всички кредитори по несъстоятелността – чл. 629а, ал. 4 ТЗ
 в/ Никой 
 
7. Неплатежоспособността се предполага когато:
А/ Длъжникът плаща една част от задълженията си
Б/ Длъжникът е спрял плащанията - чл. 608, ал. 2 ТЗ
В/ Длъжникът плаща само на големите кредитори
Г/ Отговори А и Б
Д/ Всички отговори са верни
8.	На кой длъжник не се възстановяват правата?
А/. На едноличния търговец
Б/. На неограничения отговорен съдружник 
В/. Длъжник осъден на банкрут - чл. 749 ТЗ 
Г/.  няма верен отговор
9. При подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитор кой заплаща държавната такса?
А/. Таксата не се събира предварително
Б/. Таксата се събира от масата на несъстоятелността при разпределението на имуществото
В/. Таксата се внася от кредитора – чл. 620, ал. 2 ТЗ
Г/. Таксата се внася от длъжника
Д/. Няма верен отговор.
10. Когато констатира неплатежоспособност съдът с решението си:
А/. Обявява неплатежосопсобността и определя началната й дата чл. 630, ал.1 ТЗ
Б/. Постановява спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника
В/. Налага обезпечителни мерки
Г/. няма верен отговор
11. В кои случаи съдът освобождава синдикът?
А/. Когато е съпруг на длъжника или на кредитор
Б/. Когато се намира с длъжника в отношения, които пораждат основателно
съмнение за неговото безпристрастие
В/. По искане на кредиторите, които притежавата 2/3 от размера на вземанията чл.657, ал. 1-4 ТЗ
Г/. Няма верен отговор

12.	Какви са правомощията на комитета на кредиторите?
А/. Проверява търговските книги и съдържанието на касата - чл. 681, ал. 1 ТЗ
Б/. Изслушва доклада на синдика за дейността му
В/. Предлага на съда размера на издръжката на длъжника и на неговото семейство 
Г/. Предлага на съда размера на възнаграждението на синдика
13.	В кои случаи съдът свиква заключителното събрание на кредиторите?
А/.  Когато са изплатени всички задължения
Б/. Когато масата на несъстоятелността е изчерпана 
В/. Когато е получил отчета на синдика - чл.734, ал. 1 ТЗ
Г/. Всички отговори са верни
14.	Кой има право да предложи план за оздравяване на предприятието?
А/. Неограничено отговорен съдружник - чл.697, ал. 6 ТЗ
Б/. Работниците и служителите на длъжника, които са 1/3 от общия брой
В/. Съдружниците, съответно акционерите, които притежават двадесет на сто от капитала на дружеството длъжник
Г/. всички отговори са верни
15.	В кои случаи не може да се оспорва вземане? 
А/. Когато то е установено с влязло в сила съдебно решение, постановено след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, по което е взел участие синдикът - чл. 691 ТЗ
Б/. Когато синдикът е представил окончателния списък на вземанията
В/. Когато е предявен иск за установяване съществуването на неприето вземане.
Г/. Когато в списъка на приетите от синдика вземания не са постъпили възражения от длъжника или кредитора
16.	Какви са условията за утвърждаване на плана за оздравяване на предприятието:
А/. Всички кредитори от класа са поставени при равни условия, освен ако
ощетените кредитори дадат писмено съгласие чл.705, ал. 1-3 ТЗ
Б/. Когато е предвидена издръжка на едноличния търговец, неограничено отговорния съдружник и на семействата им по-голяма от определената от съда до окончателното изпълнение на задълженията към класа кредитори
В/. Големите кредитори получават повече от дължимото им по приетото вземане Г/. всички отговори са верни
17.	Кога се възобновява производството по несъстоятелността?
А/. Когато длъжникът не изпълнява задълженията си по плана и кредиторите,
чиито вземания са преобразувани с него и представляват не по-малко от 15  на сто от общия размер на вземанията - чл.709, ал. 1 ТЗ
Б/. когато не е спазен срокът за сключване на договор за продажба на цялото
предприятие, съобразно утвърдения план за оздравяване
В/. Когато решението за утвърждаване на плана се обжалва
Г/. Всички отговори са верни.
18. До кого кредиторът отправя заявление за прихващания към длъжника?
А/. До синдика
Б/, до събранието на кредиторите
В/. До временния синдик
Г/. до съда, в който е подадена молбата за обявяване в несъстоятелност
19. 3адължение на кого е събирането на невнесена вноска от съдружник с
ограничена отговорност за попълване масата на несъстоятелността? - чл.643 ТЗ
А/. На събранието на кредиторите
Б/. На синдика
В/. На временния синдик
Г/. На съответния съд
20.Кой определя възнаграждението на синдика?  
А/. Събранието на кредиторите
Б/. Съдът
В/. И двата отговора са верни
21. Кои от следните изброени правомощия не са присъщи на синдика  - чл. 677 ТЗ
А/. Предлага на съда размера на издръжката на длъжника и на неговото семейство – това е правомощие на събранието на кредиторите
Б/. Чл. 658 ТЗ - осребрява имуществото от масата на несъстоятелността
В/. Издирва и уточнява имуществото на длъжника
Г/. Определя метода и условията за оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението.
22. В кои случаи планът за оздравяване не се счита за приет? Чл.703, ал. 6 ТЗ 
А/. Когато е отхвърлен от синдика
Б/. Когато е отхвърлен от неограничено отговорен съдружник
В/. Когато е отхвърлен от двадесет на сто от общия брой на работниците и
служителите на длъжника
Г/. Когато е отхвърлен от кредиторите с повече от половината от приетите
вземания, независимо от класовете, в които се разпределят.

23. Има ли срок за сключване на договор за продажба на цялото предприятие
или на обособена част от него? Чл. 706а ТЗ
А/. Да, има
Б/. Не, няма
В/. Има, и той е едномесечен от влизането в сила на решението за утвърждаване на плана
Г/. Има, и той е 14-дневен от влизането в сила на решението за утвърждаване на плана.
	24.	Кога се прекратява производството по несъстоятелност - чл. 707, ал. 1 ТЗ
А/. С решението на съда за утвърждаване на плана
Б/. При сключване на договор за продажба на цялото предприятие 
В/. И двата отговора са верни 
Г/. Няма верен отговор.
25. Кога се извършва разпределение на паричните средства между кредиторите? Чл. 720 ТЗ
А/. Когато чрез пряко договаряне или чрез посредник се продадат вещите и
имуществените права като цяло
Б/, когато се продаде само обособена част от имуществото
В/. Когато се наберат достатъчно парични средства в масата на несъстоятелността
26. Кой извършва разпродажбата на вещите и имуществените права като цяло?
А/. Съветът на кредиторите
Б/. Синдикът
В/. Упълномощено лице от съда
Г/. Няма верен отговор.
27. Къде се излага сметката за разпределение на средствата чл. 727 ТЗ
А/. В съдебната зала
Б/. На видно и общодостъпно място в съда 
В/. офиса на длъжника 
Г/. Няма верен отговор
28. Какво става със сумите, които са заделени при окончателното разпределение за неполучените или оспорени вземания - чл. 737 ТЗ
А/. Изплащат се на длъжника
Б/. Депозират се в банка
В/. Разпределят се между кредиторите

29. След пълното плащане на задълженията какво става с остатъкът от масата на несъстоятелността?
А/. Депозират се в специална сметка в банка
Б/. Предоставят се на длъжника
В/. Нито един от отговорите не е верен.
30. Кога прекратеното производство по несъстоятелност се възобновява?
А/. В срок от една година след прекратяване на производството се освободят суми, заделени за оспорени вземания 
Б/. По искане на синдика 
В/. По искане на длъжника
31. Кои са "свързани лица" по смисъла на този закон са:
А/. Работодател и работник – допълнителни разпоредби § 1, ал. 1, т. 2 ТЗ
Б/. Кредитор и длъжник
В/. Лицата, които управляват поединично
Г/. Няма верен отговор
32.    Дайте определение на "търговска несъстоятелност"
 В две изречения: Търговската несъстоятелност е съдебно производство (ред, процедура) на универсално принудително изпълнение за удовлетворяване на кредиторите на длъжник (по правило търговец), който е неплатежоспособен и свръхзадължен. 
33. Приликата между търговската несъстоятелност и индивидуалното принудително изпълнение се изразява в:
А/. Започва по искане на длъжника 
Б/. Изпълнява се от съдия изпълнител В/. Започва само по искане на кредитор Г/. няма верен отговор
34. Посочете с какви способи се попълва "масата на несъстоятелността"
А/. Събиране на невнесен капитал
Б/. Прекратяване на договор
В/. Прихващане
Г/. Нищожност на действия и сделки
Д/. Отменителни искове
Е/. Връщане на даденото ог третото лице
Ж/. Запечатване

35.	Прихващането е (чл. 645 ТЗ):
А/. Правото на кредитора да извърши прихващане със свое задължение към
длъжника
Б/. Правото на кредитора да претендира насрещни и еднородни задължения срещу длъжника 
В/. Е компенсация от кредитора на свое вземане с негово задължение към
длъжника
36.	Мерките относно запазване масата на несъстоятелността са:
А/. Прихващане
Б/. Обезпечаване
В/. Опис на имуществото
37.	Синдикът е:
А/. Орган за управление предприятието на длъжника 
Б/. Изпълнителен орган по несъстоятелността 
В/. Официален държавен орган
38.	Синдикът може да:
А/. Завежда дела относно прекратяване, разваляне или унищожаване на договори
Б/. Свиква и организира заседанията на съда
В/. Възлага движима вещ на купувач по несъстоятелността
39.	Предпоставките за откриване на производството по несъстоятелност са:
А/. Да е назначен синдик
Б/. Длъжникът да не плаща възникнало задължение 
В/. Задължението на длъжника трябва да е парично

40. Посочете какви решения може да вземе съда в първата фаза по несъстоятелността:
	А/. Обявителното съдебно решение открива същинското ПН – има конститутивно действие за това производство. Характерни особености на декларативното/обявителното/ съдебно решение по чл. 630 ал.1 ТЗ;
Б/. Друго решение, с което едновременно съдът обявява неплатежоспособността или свръхзадължеността и обявява длъжника в несъстоятелност и прекратява дейността му. Обявяването в несъстоятелност и прекратяването на дейността може да стане и по-късно до изтичане на срока за предлагане на оздравителен план.  Това съдебно решение трябва да има не само съдържанието на обикновеното обявително решение от чл. 630 ал. 1 ТЗ, но и това на решението за обявяване на несъстоятелност по чл.  711 ТЗ;
В/. Спиране на производството по несъстоятелност. Има разлика с първите две, по които производството по несъстоятелност продължава.
Хипотезите на чл. 632 ТЗ – когато наличното имущество на длъжника не е достатъчно за покриване на началните разноски, съдът определя сумата, която трябва да бъде предплатена в даден от него срок от лицата, които са легитимирани да искат откриване на ПН – длъжник, кредитори, НАП, както и др. кредитори на длъжника, за да бъде открито същинското ПН. Съдът не може да приеме решение за прекратяване на ПН без преди това да е приел решение за спиране на това производство.
Г/.  Съдебно решение за отхвърляне на молбата за откриване на ПН – чл. 631 ТЗ – когато се установи, че затрудненията на длъжника са временни или че той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите – специален състав на извъндоговорна/деликтна/ отговорност за вреди, която може да се реализира в отделно исково производство. Основание – злоупотреба с процесуално право/правото на иск/ от кредитор на длъжника, въпреки че по съдържание и последици молбата за откриване на ПН се различава от исковата молба. Фактическият състав – молбата на кредитора за откриване на ПН трябва да е отхвърлена с влязло в сила съдебно решение на основание чл. 631 ТЗ – в тази  хипотеза кредиторът-молител отговаря на основание, че вместо предявяването на иск в обикновения исков процес или предприемане на индивидуални принудителни действия, е избрал ПН, без да са налице предпоставките за това. Кредиторът трябва да е действал умишлено или с груба небрежност – квалифицирана форма на изискуема вина, която трябва да се докаже, тъй като тя не се презюмира. Вината следва да се преценява само по отношение на кредитора, подал първоначалната молба за откриване на ПН, а не и по отношение на присъединилите се кредитори. Следва да се приеме, че тези кредитори не отговарят по чл. 631, но ако първоначалната молба е подадена от няколко кредитори, отговорността им е солидарна – 631 а, ал. 5. Длъжникът може да търси обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка, непосредствена последица от увреждането. – обезщетението се определя по общия облигационно-правен ред – от съда по справедливост.



