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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 „СЪДИЯ“ В ОКРЪЖЕН СЪД 

– НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ  

 

I. МАТЕРИАЛНО ПРАВО  

1. Убийство – основен и квалифицирани състави (чл.115 и чл.116 от НК). 

Отговорност на съучастниците при ексцес. Приготовление и подбуждане 

към убийство (чл.117 от НК). Убийство при афект и при превишаване 

пределите на неизбежната отбрана (чл.118 и чл.119 от НК).  

2. Причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на 

занятие или друга правно регламентирана дейност (чл.123 НК). 

Причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено 

нанесена телесна повреда (чл.124 НК). Основни, квалифицирани и 

привилегировани състави на престъпленията. Средна и тежка телесна 

повреда на лица от кръга по чл.131, ал.2 от НК. 

3. Отвличане – основен и квалифицирани състави (чл.142 НК). 

Приготовление и подбуждане към отвличане, сдружаване с такава цел. 

Привилегирован състав. Блудство в условията на чл.149, ал.5 НК. 

Изнасилване в условията на чл.152, ал.4 от НК.  

4. Кражба по чл.196а НК и квалифицирани състави на грабеж по чл.199 

от НК. Длъжностно присвояване и обсебване в особено големи размери 

и представляващи особено тежък случай (чл.203 и чл.206, ал.4 от НК). 

5. Документна измама в особено големи размери и представляваща 

особено тежък случай (чл.212, ал.5 НК). Квалифицирани състави на 

изнудване по чл.213а, ал.3 и ал.4 и чл.214, ал.2 НК. 



2 

 

6. Безстопанственост и съзнателно сключване на неизгодна сделка 

(чл.219 и чл.220 НК). Престъпления по служба по чл.282 – чл.283 НК. 

7. Контрабанда (чл.242 НК). 

8. Подправка на парични знаци, други знаци и платежни инструменти 

(чл.243 НК). Прокарване в обръщение и други неправомерни действия с 

подправени парични знаци, други знаци и платежни инструменти, както 

и предметите и средствата за подправка (чл.244 – чл.246 НК). 

Използване на платежен инструмент или данни от такъв без съгласието 

на титуляра, неправомерно придобиване на информация за 

съдържанието на платежен инструмент (чл.249 НК). Извършване по 

занятие на банкови, застрахователни или други финансови сделки или 

услуги, без изискуемо разрешение (чл.252 НК). 

9. Пране на пари (чл.253 НК). Приготовление или сдружаване с цел 

пране на пари (чл.253а НК). Използване не по предназначение на 

средства от фондове на ЕС (чл.254б НК). 

10. Данъчни престъпления (чл.255, чл.255а и чл.255б от НК). Даване на 

невярна оценка или неверен счетоводен отчет (чл.260 от НК).  

11. Престъпления, свързани с културни ценности, защитени територии и 

видове (чл.277а – чл.278д от НК). 

12. Подкуп, търговия с влияние, провокация към подкуп (чл.301 – 

чл.307а НК). 

13. Квалифицирани състави на палеж по чл.330, ал.2 и ал.3 от НК. 

Повреждане или унищожаване чрез взрив (чл.333 НК). Транспортни 

престъпления по чл.342 и чл.343, ал.1, б. „в“, ал.3, б. „б“ и ал.4 НК. 

14. Неправомерни действия с наркотични вещества или техни аналози 

(чл.354а, ал.1 и ал.2 НК). Склоняване или подпомагане към употреба на 

такива вещества (чл.354б НК).  
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Допълнителни въпроси към кандидатите за „съдия“ в 

Специализирания наказателен съд: 

15. Престъпления против републиката – измяна (чл.95 и чл.96 НК), 

предателство по чл.89 от НК, шпионство по чл.101, чл.103 – чл.105 от 

НК. Проповядване на зловредни идеологии (чл.108 от НК). Тероризъм 

(чл.108а от НК). 

16. Понятие за ОПГ и характеристики. Образуване, ръководство и 

участие в ОПГ, отпадане на наказуемостта и намалена отговорност 

(чл.321, ал.1 – 5 НК). Сговор по чл.321, ал.6 от НК. Организация или 

група по чл.321а от НК.  

 

II. ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО  

1. Съдът в първоинстанционното наказателно производство. Състав на 

съда и основания за отвод, актове на съда и ред за постановяването им, 

подсъдност. 

2. Страни в първоинстанционното наказателно производство, 

конституиране, функции, права и процесуални гаранции за тях. 

Граждански иск в наказателния процес. 

3. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото 

в съдебно заседание. Разпоредително заседание и въпроси по чл.248 от 

НПК. 

4. Съдебно заседание в първата инстанция – общи положения и действия 

по даване ход на делото. Съдебно следствие в първата инстанция, 

събиране и проверка на доказателствата, изменение на обвинението. 

5. Решаване на делото в първата инстанция. Прекратяване и спиране на 

наказателното производство, постановяване на присъда.   

6. Обща характеристика на въззивното производство. Образуване, 

предмет и предели на въззивната проверка. Допускане на доказателства.  
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7. Ред за разглеждане на делото от въззивната инстанция. Произнасяне 

по мярката за неотклонение и другите мерки за процесуална принуда.   

8. Правомощия на въззивния съд. Потвърждаване на присъдата. Отмяна 

на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. Отмяна на 

присъдата и прекратяване на наказателното производство. Спиране на 

наказателното производство.  

9. Съдържание на въззивния съдебен акт. Задължителни указания на 

касационната инстанция при връщане на делото за ново разглеждане на 

първата или въззивната инстанция. Приложение на забраната за 

влошаване  положението на подсъдимия (забраната за  reformation in 

pejus).       

10. Производство по обжалване на определенията и разпорежданията 

пред въззивната инстанция.  

11. Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на 

чуждестранен съд.  

12. Екстрадиция и Европейска заповед за арест. Трансфер на 

наказателно производство.  

13. Съдебна поръчка. Разпит чрез видеоконференция и телефонна 

конференция. Преюдициално запитване . 

 

Допълнителен въпрос към кандидатите за „съдия“ в 

Специализирания наказателен съд: 

14. Доказване чрез специални разузнавателни средства. Доказателствена 

сила на получените данни. Разпит на свидетел с тайна самоличност. 

Разпит на служител под прикритие като свидетел. Защита на свидетеля и 

защита на служителя под прикритие. Доказателствена сила на 

показанията им.  
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Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна 

практика.  

 

       

* Забележка – няма промяна в предложения проект  


