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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА "СЛЕДОВАТЕЛ" В 

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА 

 

1.  Вина – определение, форми на вината. Умисъл – видове умисъл. 

Непредпазливост, грешка, случайно деяние, отграничаване на грешката от 

умисъла, непредпазливостта и случайното деяние. 

2. Съучастие в престъпление: форми на съучастие и разграничения. 

Множество престъпления. Видове усложнена престъпна дейност, продължавано 

престъпление, съставно престъпление. Организирана престъпна дейност. 

3. Рецидив – видове рецидив и критерии за тяхното отграничаване. 

Опасен рецидив – основни хипотези, разлики. 

4. Престъпления против личността. Убийство – видове и състави. 

Особени случаи на непредпазливо убийство. 

5. Кражба и грабеж. Обща характеристика и състави. Разлики. 

6. Длъжностно присвояване и обсебване. Обща характеристика и 

състави. Разлики. 

7. Измама, документна измама и вещно укривателство. Обща 

характеристика, отграничаване и състави. 

8. Престъпления против стопанството – общи стопански престъпления – 

видове. 

9. Престъпления по служба. 

10. Престъпления против правосъдието. 

11. Подкуп. Форми – пасивен и активен подкуп, приемане и предлагане на 

имотна облага за упражняване на влияние, посредничество към подкуп, 

провокация към подкуп. 

12. Документни престъпления – обща характеристика, поправка на 

документи и лъжливо документиране. 

13. Общоопасни престъпления. Престъпления против транспорта и 

околната среда, от компетентност на НСлС. Компютърни престъпления. 



14. Прокурор. Разследващи органи. Компетентност на следователите от 

НСлС. 

15. Обвиняем. Мерки за процесуална принуда в наказателното 

производство. 

16. Свидетел. Защита на свидетеля. Защита на лица, застрашени във 

връзка с наказателно производство. 

17. Доказателства и доказателствени средства в досъдебното 

производство. Способи за доказване. 

18. Видове експертизи назначавани по досъдебното производство. 

19. Досъдебно производство. Образуване. Привличане в качеството на 

обвиняем и последващи действия. 

20. 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. 

21. Международно сътрудничество по наказателни дела. Подаване и 

изпълнение на поръчка за международна правна помощ. Трансфер на наказателно 

производство във фазата на досъдебното производство. Европейска заповед за 

арест. Екстрадиция. Европейска заповед за разследване. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


