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 КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ  НА 

ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР“ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА  

 

1. Престъпление. Обществена опасност, противоправност и 

наказуемост на деянието. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и 

противоправността на деянието. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Освобождаване от наказателна отговорност. 

7. Убийство – основен състав, квалифицирани и леко наказуеми случаи. 

Убийство при афект и при превишаване пределите на неизбежната отбрана.  

8. Причиняване смърт поради незнание или немарливо изпълнение на 

занятие или друга правно регламентирана дейност. Причиняване на смърт по 

непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Основни, 

квалифицирани и привилегировани състави на престъпленията. Средна и тежка 

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



9. Отвличане – основен и квалифицирани състави. Приготовление и 

подбуждане към отвличане, сдружаване с такава цел. Привилегирован състав. 

Блудство в условията на чл.149, ал. 5 от НК. Изнасилване в условията на чл.152, 

ал.4 от НК. 

10. 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. 

11. Документна измама в особено големи размери и представляваща 

особено тежък случай. Квалифицирани състави на изнудване по чл.213а, ал.3 и 

ал.4 и чл.214, ал.2 НК. 

12. Безстопанственост и съзнателно сключване на неизгодна сделка. 

Престъпления по служба. 

13. Контрабанда. Подправка на парични знаци, други знаци и платежни 

инструменти. Извършване по занятие на банкови, застрахователни или други 

финансови сделки или услуги, без изискуемо разрешение. 

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

видове. 

15. Подкуп. Видове. Особености. 

16. Престъпления против транспорта. Обща характеристика и система. 

Престъпления против безопасността на транспорта. 

17. Независимост на органите на наказателното производство. 

Разглеждане и решаване на делата в разумен срок. 

18. Прокурор. Разследващи органи. 

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

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

досъдебно производство и провеждане на разследване. Привличане на обвиняем. 

21. Действия на прокурора след завършване на разследването. 

22. Първоинстанционно наказателно производство. 

23. 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. 

24. Касационна производство по наказателни дела. 



25. Организирана престъпна група – материалноправни и 

процесуалноправни аспекти. Дела, подсъдни на специализирания наказателен 

съд (чл.411а от НПК). 

26. Производство за възобновяване на наказателни дела. 

27. Международно правно сътрудничество по наказателни дела. 

Европейска заповед за арест. Екстрадиция. Трансфер на наказателно 

производство.  

28. 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. 

29. 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.  

 

 

 

 

 


