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РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС  

ПО ПР. № 09/22.03.2018 Г. 

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА "ПРОКУРОР" В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  

 

1. Статут на прокурорската институция и на отделните прокурори. 

Общи правомощия на прокуратурата извън наказателното 

производство. Разпореждане на проверки и извършване на лични 

проверки. 

2. Действия на прокурора, предхождащи образуването на наказателно 

производство. Образуване на досъдебно производство и отказ да се 

образува досъдебно производство. 

3. Функции на прокурора в досъдебното производство. Способи и 

средства за осъществяване на надзор от прокурора върху 

разследването. 

4. Лично извършване на действия по разследването или други 

процесуални действия от прокурора. Промяна на компетентността в 

хода на разследването. Обединяване и разделяне на наказателно 

производство. 

5. Привличане на обвиняем в хода на разследването. Предявяване на 

акта за привличане на обвиняемия. Изменение на обвинението. 

Задочно наказателно преследване. 

6. Специалните разузнавателни средства като способ за доказване. 

Видове и процедура по прилагане. 

7. Предявяване и приключване на разследването. Действия на 

прокурора след приключване на разследването. Изготвяне на 
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обвинителен акт. Задължителни реквизити в обвинителния акт. 

Съществени процесуални нарушения. 

8. Производства във връзка с изпълнение на наказанията -предсрочно 

освобождаване, замяна на наказания и прекъсване на изпълнението 

на наказанията. Надзор за законност върху изпълнението на 

наказанията и другите принудителни мерки. 

9. Съвкупност. Видове съвкупност. Разграничения между съвкупност 

и други сходни категории престъпни деяния. Групиране на 

наказанията при множество престъпления. 

10. Осъществяване на инстанционен и служебен контрол при 

образуване и провеждане на наказателно производство и при 

реализиране на надзор за законност в ПРБ. 

11. Длъжностно присвояване и обсебване. Обща характеристика. 

Състави. Разграничаване. 

12. Измама и документна измама. Обща характеристика. Състави. 

Разграничаване. 

13. Принуда и изнудване. Обща характеристика. Състави. 

Разграничаване. 

14. Престъпления против кредиторите. Видове и състави. 

15. Престъпления против интелектуалната собственост. Видове и 

състави. 

16. Документни престъпления. Видове и състави. 

17. Престъпления против политическите права на гражданите. Видове и 

състави.  

18. Трафик на хора. Обща характеристика и състави. 

19. Престъпления против правосъдието. Видове и състави. 

Разграничаване на престъплението по чл. 288 от НК и по чл. 294 от НК. 
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20. Компютърна измама. Разграничение с престъпление по чл. 249, ал. 1 

от НК. 

21. Международно сътрудничество в досъдебната фаза - изпращане и 

изпълнение на молби за правна помощ по Европейска конвенция за 

взаимопомощ по наказателно-правни въпроси от 1959 г. и по Конвенция за 

взаимопомощ между държавите от Европейския съюз. Конвенция 2000). 

Европейска заповед за арест - издаване и изпълнение. Европейска заповед за 

разследване. Трансфер на производства по наказателни дела.  

 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 


