
УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС ОТ 

11 МАРТ 2021 Г. – ПРОТОКОЛ № 4 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В АПЕЛАТИВЕН 

СЪД – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 

 

I. МАТЕРИАЛНО ПРАВО 

1. Престъпление. Обществена опасност, противоправност и наказуемост 

на деянието. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и 

противоправността на деянието. Съдебна практика. 

2. Вина и обстоятелства, изключващи вината. Съдебна практика. 

3. Множество престъпления. Съдебна практика (съвкупност; видове; 

разграничения от други сходни категории престъпни деяния; групиране на 

наказанията). 

4. Давност и реабилитация. Съдебна практика. 

5. Убийство - чл.115, чл.116, чл.118, чл.119, чл.123, чл.124 от НК. 

Съдебна практика. 

6. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Принуда. Трафик 

на хора. Съдебна практика. 

7. Престъпления против половата неприкосновеност. Съдебна практика. 

8. Престъпления против собствеността. Съдебна практика. 

9. Престъпления против паричната и кредитната система. Съдебна 

практика. 

10. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи. Съдебна практика. 

11. Престъпления по служба. Съдебна практика. 

12. Престъпления против правосъдието. Съдебна практика. 

13. Подкуп. Търговия с влияние. Съдебна практика. 

14. Документни престъпления. Съдебна практика. 

15. Транспортни престъпления. Съдебна практика. 

 

II. ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО 

1. Наказателноправен аспект на правото на справедлив процес по чл.6,   



§ 1 от ЕКПЧ (понятие за „наказателно обвинение”; независим и безпристрастен съд, 

създаден в съответствие със закона; справедливо гледане на делото; разумен срок 

за разглеждане на делото; основните принципи на наказателния процес и статутът 

на съда в светлината на изискванията на чл.6, § 1). 

2. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на 

наказателни дела в съдебно заседание пред първата инстанция (образуване на 

първоинстанционното съдебно производство; правомощия на съдията-докладчик; 

разпоредително заседание – съобщения за насрочване, участници, въпроси, които 

се обсъждат; правомощия на съда; отстраняване на очевидни фактически грешки в 

обвинителния акт). 

3. Съдебно заседание пред първата инстанция (общи положения; 

действия по даване ход на делото в съдебно заседание; съдебно следствие; 

съдебни прения; последна дума на подсъдимия; протокол за съдебното заседание). 

4.  Изменение на обвинението (същност на института; ред за 

осъществяване; процесуални действия на страните; правомощия на съда при 

изменение на обвинението). 

5. Постановяване на присъдата (форма и съдържание на присъдата; 

видове присъди; процесуален ред за постановяване на присъдата; въпроси, които 

съдът решава в тайно съвещание; възобновяване на съдебното следствие; 

подписване и обявяване на присъдата; особено мнение; въпроси, по които съдът 

може да се произнесе с определение; произнасяне по мярката за неотклонение и по 

мярката за обезпечаване на гражданския иск, на глобата и на конфискацията). 

6.  Диференцирани процедури – съкратено съдебно следствие, 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание, решаване на делото със споразумение. 

7. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени 

от непълнолетни. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, 

извършени от лица, които не владеят български език. Особени правила за 

разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища. 

8. Обща характеристика и същност на въззивното производство (предмет 

и предели на въззивната проверка; образуване на производство пред въззивната 

инстанция; право на жалба или протест; срок и ред за подаване на жалбата и 

протеста; форма и съдържание на жалбата и протеста; процесуални действия на 



първата инстанция; връщане на жалбата и протеста; оттегляне на жалбата и 

протеста). 

9. Въззивно производство по наказателни дела - ред за разглеждане на 

жалбите и протестите; правомощия на въззивната инстанция; съдържание на 

актовете на въззивния съд). 

10. Производство пред въззивната инстанция за проверка на 

определенията и разпорежданията по глава двадесет и втора от НПК (актове, 

подлежащи на проверка; срок и ред за подаване на частна жалба и частен протест; 

правомощия на първата инстанция ред за разглеждане на частната жалба и 

частния протест от въззивния съд; правомощия на въззивната инстанция). 

11. Компетентност на апелативния съд по възобновяване на наказателни 

дела (обща характеристика на основанието за възобновяване на наказателни дела 

по чл.422, ал.1, т.5 от НПК; понятие за съществени нарушения по чл.348, ал.1, т.1 – 

3 от НПК; актове, подлежащи на проверка; оправомощени лица, които могат да 

инициират производство на това основание; срок за искане; ред за разглеждане на 

искането; правомощия на апелативния съд). 

12. Компетентност на апелативния съд по производства във връзка с 

изпълнение на наказанията – предсрочно освобождаване; отмяна на зачитането на 

работните дни; замяна на режима за изтърпяване на наказанието лишаване от 

свобода с по-тежък; замяна на наказанието доживотен затвор с наказание 

лишаване от свобода; замяна на наказанието пробация с наказание лишаване от 

свобода. 

13.  Преюдициално запитване (същност и правна рамка; процесуални 

предпоставки за допустимост; задължение за отправяне на преюдициално 

запитване; форма и съдържание на преюдициалното запитване; развитие на 

производството пред СЕС; правна сила на преюдициалното заключение; български 

преюдициални запитвания по наказателни въпроси). 

14. Екстрадиция. Европейска заповед за арест. Европейска заповед за 

защита. 

15. Международно сътрудничество по наказателни дела – трансфер на 

осъдени лица; признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд; 

международна правна помощ по наказателни дела; трансфер на наказателни 

производства. 



16. Признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки 

за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане. Признаване, 

изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или 

доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация 

или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. 

17. Прилагане на правилото „ne bis in idem“ – същност на правилото 

съгласно чл.4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ; условия за приложимост, 

процесуални способи за предотвратяване и преодоляване на нарушенията на 

правилото. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


