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                                                                                                                     УТВЪРДЕН С 

РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС  

ПО ПР. № 09/22.03.2018 Г. 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА "ПРОКУРОР" В АПЕЛАТИВНА 

ПРОКУРАТУРА  

 

1. Съучастие . Форми на съучастие. Съучастие в съучастието. Сравнение с 

предварителния сговор и независимото съпричиняване. Съпоставка 

между съучастие и организирана престъпна група по чл. 93,т. 20 НК. 

2. Множество престъпления. Основни разграничения. Множество прес-

тъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъп-

ления. 

3. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адми- 

нистративно наказание по чл. 78a НК. Същност и материалноправни 

предпоставки за приложение на института. Приложение в досъдебното 

производство и в съдебното производство пред първата, въззивна и 

касационна инстанции. Възможност за прилагане на чл. 78а НК за 

деяние, извършено в пияно състояние, за продължавано престъпление 

или за престъпление по чл. 325 НК, извършено спрямо орган на власт. 

4. Измама, документна измама и длъжностно присвояване. Обща 

характеристика, основни състави и разграничения между тях. Довър- 

шеност на всяко от престъпленията. 

5. Безстопанственост . Сключване на неизгодна сделка. Престъпление по 

служба. Сравнителна характеристика на основните състави. 

6. Действие на правилото „не бис ин идем „ в наказателното производство 

: преди образуване на наказателно производство , при образувано 

досъдеб- но производство и в съдебната фаза на наказателното 
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производство. Правомощия на прокурора/ в досъдебното производство/ 

и на съда / в първоиистанционното и въззмвно производство/ при 

констатиране на основания за приложение на правилото „ не бис ин 

идем". 

7. Съвместно разглеждане на гражданския иск в наказателното произ-

водство. Предмет и основание на гражданския иск.Лица,които могат да 

предявят граждански иск за имуществени и / или неимуществени вреди 

. Срок за предявяване, ред за допускане и разглеждане. Произнасяне по 

гражданския лос от първоинстанционния и въззивния съд. Произнасяне 

по гражданския иск при прекратяване на наказателното производство 

по чл. 79, ал.1 НК. 

8. Обща характеристика на въззивното производство. Предмет и предели 

на въззивната проверка.Страни във въззивното производство. Ред за 

разглеждане на делото от въззивната инстанция. 

9. Въззнвии жалби и протест-форма и съдържание. "Съответни „ жалба и 

протест. Допълване на доводите в подаден въззивен протест - срокове, 

оправомощеии липа, възможност за релевиране на нови доводи за 

неправилност.Оттегляне на въззивния протест - срокове, оправомощеии 

лица и процесуални последици. 

10. Правомощия на въззивната инстанция.Същност и действие на 

правилото „реформацио им пеюс" във въззивното производство. 

Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията 

и разпорежданията  

11. Обща характеристика на касационното производство.Сравнение с 

въззивното производство. Предмет и предели на касационната 

проверка. 



 

3 

 

12. Касационен протест - изисквания за форма и съдържание.Лица, които 

могат да подават касационен протест. Срок за подаване . Допълнение 

към касационния протест и възможност за релевиране на нови 

касационни основания.Оттегляне на касационния протест - срокове и 

оправомощеии лица. Касационни основания - същност и 

характеристики. 

13. Правомощия на касационната инстанция - обща характеристика и в 

съответствие с релевираните касационни основания. Задължителни 

указания на касационната инстанция. 

14. Производство по възобновяване на наказателни дела по Глава 33 НПК - 

обща характеристика, компетентен съд, актове, подлежащи на 

проверка, лица, които могат да инициират производство по Глава 33 

НПК. Основания за възобновяване на наказателното дело по Глава 33 

НПК. Правомощия на съда по възобновяване. 

15. Производства по възобновяване на наказателни дела, разглеждани от 

апелативния съд- актове, подлежащи на проверка, лица, които могат да 

ги иннцнрат , основания за възобновяване и срокове. Ред за 

разглеждане на делото в производство по възобновяване по Глава 28 

НПК. 

16. Особени правила за разглеждане на делото от специализирания нака-

зателен съд. Компетентен прокурор, който следва да изготви обвини-

телния акт, когато досъдебното производство е приключено от обща 

прокуратура при промяна на подсъдността. Определяне на 

подсъдността при престъпления, извършени от лица по чл. 411а, ал.1, 

т.4 НПК в съучастие с лица по чл. 396 НПК. Определяме на 

подсъдността при извършени от лицата по чл. 411а, ал.1, т.4 НПК други 
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престъпления, различни от посочените в чл. 411а, ал.1,т.4 НПК. 

Произнасяне по спорове за подсъдност в досъдебното производство. 

17. Производства за екстрадиция и производства по ЕЗА.Конкуренция 

между молба за екстрадиция и ЕЗА, Производство пред апелативния 

съд. Последици от допуснатата екстрадиция и от предаването. 

18. Процедура по трансфер на осъдени лица. Трансфер без съгласие на 

осъденото лице. Правомощия на апелативния съд. Изпълнение на 

решение на чуждестранен съд за отмяна или изменение на присъдата 

след трансфера на осъдения. Прекратяване изпълнението на 

наказанието при амнистия в Република България или в държавата, в 

която е постановена приетата за изпълнение присъда. 

19. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд - условия за 

признаване и изпълнение и условия за отказ. Процедура по признаване 

и правомощия на апелативния съд. 

20. Инстаиционен и служебен контрол на прокурорските актове/ същност, 

хипотези и съпоставка/. Правомощия на прокурора от горестоящата 

прокуратура. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 

 

 


