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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 ОКРЪЖНА 

ПРОКУРАТУРА  

 

1. Вина – същност и определение. Форми на вината. Умисъл – същност 

и определение. Видове умисъл. Непредпазливост. Грешката и 

нейното значение; отграничаване на грешката от умисъла, 

непредпазливостта и случайното деяние. 

2. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление към 

престъпление. Опит – видове, доброволен отказ от престъпление. 

Наказуемост на приготовлението и опита. Съучастие в престъпление 

– форми на съучастие и разграничения. 

3. Множество престъпления. Видове усложнени престъпления – 

продължавано престъпление, съставно престъпление и др. Рецидив – 

видове рецидив и критерии за тяхното разграничаване. Опасен 

рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност. 

4. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и 

индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и 

кумулативни санкции и при изключителни или многобройни 

смекчаващи вината обстоятелства. 

5. Освобождаване от наказателна отговорност. 

6. Престъпления против личността. Умишлено убийство - 

основен състав, квалифицирани и леко наказуеми случаи. 

Причиняване смърт по непредпазливост-квалифициран случай 

чл.123 НК. 
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7. Подкуп. Видове. Особености. 

8. Престъпления против транспорта. Обща характеристика и 

система. Престъпления против безопасността на транспорта. 

9. Независимост на органите на наказателното производство. 

Разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 

10.  Прокурор. Разследващи органи. 

11.  Правна помощ. Защитник. Повереник и особен представител. 

12.  Досъдебно производство – същност, стадии и органи. Образуване на 

досъдебно производство и провеждане на разследване. Привличане 

на обвиняем. 

13.  Действия на прокурора след завършване на разследването. 

14.  Първоинстанционно наказателно производство. 

15.  Въззивно наказателно производство. Образуване, предмет и предели 

на въззивната проверка, ред за разглеждане на делото, производство 

пред въззивната инстанция за проверка на определенията и на 

разпорежданията. 

16.  Касационна производство по наказателни дела. 

17.  Организирана престъпна група – материалноправни и 

процесуалноправни аспекти. Дела, подсъдни на специализирания 

наказателен съд (чл. 411а от НПК). 

18.  Производство за възобновяване на наказателни дела. 

19.  Международно правно сътрудничество по наказателни дела. 

Европейска заповед за арест. Екстрадиция. Трансфер на наказателно 

производство.  

20.  Принципът „nе bis in idem" в наказателното производство. 

Правомощия на органите на наказателното производство при 

констатиране на основания за прилагане на принципа „nе bis in 

idem": преди образуване на наказателното производство; в рамките 

на досъдебното производство; в съдебното производство. 



3 

 

21.  Производства за обезщетения за вреди, причинени на граждани или 

юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или 

бездействия на административни органи и длъжностни лица. 

Отговорност на държавата и общините за вреди.  

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 

 

 

 


