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КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ 
НА МАГИСТРАТИ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ 
 
1. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и 
невменяемост. 
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние. Причинна 
връзка. Обективен и субективен състав на престъплението. Обстоятелства, 
които изключват обществената опасност и противоправността на деянието. 
3. Вина – същност и определение. Форми на вината. 
4. Умисъл – същност и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. 
Грешката и нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла, 
непредпазливостта и случайното деяние. 
5. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към 
престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от престъпление. Наказуемост 
на приготовлението и опита. 
6. Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения. 
7. Множество престъпления. Видове усложнени престъпления: 
продължавано престъпление, съставно престъпление и др. 
8. Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. Опасен 
рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност. 
9. Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Отграничаване на 
наказанието от другите мерки за държавна принуда и от мерките за обществено 
въздействие и възпитание. 
10. Система на наказанията. Обща характеристика и тенденции на 
развитието. 
11. Наказанието “лишаване от свобода”. Обща характеристика. Различия 
от другите видове наказания. Основни особености в съдържанието и режима на 
наказанието “лишаване от свобода”. 
12. Наказания без лишаване от свобода. Значение, видове и съдържание 
на отделните наказания без лишаване от свобода. 
13. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и 
индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и 
комулативни санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи вината 
обстоятелства.. 
14. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно 
осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване на 
пълнолетни и непълнолетни. Помилване и амнистия. 
15. Освобождаване от наказателна отговорност. 
16. Престъпления против личността. Убийство – видове и състави. 
Особени случаи на непредпазливо убийство. 
17. Кражба и грабеж. Състави. 
18. Длъжностно присвояване и обсебване. – обща характеристика и 
състави. 
19. Измама, документна измама и вещно укривателство – обща 
характеристика, отграничаване и състави. 
20. Общи стопански престъпления – видове. Безстопанственост. 
Използване на държавни и обществени организации за частна дейност. 
21. Престъпления по служба – нарушаване на служебни задължения, 
използване на служебно положение и др. 



22. Престъпления против правосъдието: набедяване, 
лъжесвидетелстване, лично укривателство, длъжностни престъпления против 
правосъдието. 
23. Пасивен и активен подкуп. 
24. Документни престъпления – обща характеристика и система. 
Подправка на документи и лъжливо документиране. 
25. Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта. 
26. Участници, страни и субекти в наказателния процес. Наказателно-
процесуални  функции. 
27. Участие на съдебни заседатели в състава на съда.Право на защита. 
Процесуални гаранции на правото на защита.  
28.Разкриване на истината в наказателния процес.Официално  начало.Оценка  
на доказателствения материал и вземане  на  решения по  вътрешно  
убеждение. 
29. Независимост на органите на наказателното производство. Разглеждане и 
решаване на делата в разумен срок. 
30. Равенство на гражданите в наказателното производство. Равни права на 
страните.Състезателност. 
31. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда.Актове на 
съда. Подсъдност. 
32. Прокурор. Разследващи органи. 
33. Обвиняем.  Мерки за неотклонение и други мерки на процесуална принуда.  
34. Пострадал. Частен обвинител.Частен тъжител. 
35. Правна помощ. Защитник. Повереник и особен представител. 
36. Свидетел. Защита на свидетеля. 
37. Доказването в наказателния процес. Предмет и тежест  на доказване.  
38. Доказателства и доказателствени средства. 
39. Способи на доказване. Разпит. Оглед. Претърсване и  изземване. 
40. Експертиза.Следствен експеримент. Разпознаване на лица и предмети. 
Специални разузнавателни средства. 
41. Досъдебно производство – същност, стадии, органи. Образуване на 
досъдебното производство и провеждане на разследване. Привличане 
на обвиняемия. 
42. Действия на прокурора след завършване на разследването. 
43. Първоинстанционно наказателно съдопроизводство. 
44. Въззивно наказателно съдопроизводство. Образуване, предмет и предели  
на  въззивната проверка, ред за разглеждане на делото, производство пред 
въззивната инстанция за проверка на определенията. 
45. Касационно производство по наказателни дела. 
46. Особени правила – бързо производство, незабавно производство и 
съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция. 
47. Производство по освобождаване от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание. 
48. Решаване на делото със споразумение. 
49. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени 
от непълнолетни. 
50.Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните 
наказателни съдилища 
51. Производство за възобновяване на наказателните дела 
52. Производства във връзка с международното сътрудничество по 
наказателни дела. 


