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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА "СЛЕДОВАТЕЛ" В  

ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ 

 

1. Стадии на умишлена престъпна дейност. Довършено престъпление, 

приготовление и опит – същност, обективна и субективна страна, видове. 

Отношение между приготовление, опит и довършено престъпление. 

2. Съучастие в престъпление. Форми на съучастие. Извършителство и 

съизвършителство. Подбудителство и помагачество. Самоволен отказ от 

съучастие. 

3. Форми на усложнена престъпна дейност. Продължавано 

престъпление. Трайно /продължено/  престъпление. Сложно /съставно/ 

престъпление. Двуактно престъпление. Престъпление на системно извършване. 

Престъпление по занаят. Множество престъпления. Реална и идеална съвкупност. 

Рецидив – общ, специален и опасен. Разграничение между усложнената престъпна 

дейност и множество престъпления. 

4. Престъпления против личността. Умишлено убийство – основен 

състав, квалифицирани и леко наказуеми случаи. Причиняване смърт по 

непредпазливост – квалифициран случай чл.123 НК. 

5. Измама. Основен състав и квалифицирани случаи. Разграничаване от 

кражба и обсебване. Документна измама. Разграничаване от обикновената измама 

и длъжностното присвояване. 

6. Общи стопански престъпления – обща характеристика. 

Безстопанственост. Сключване на неизгодна сделка. 

7. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи. Изпиране на пари, кредитна измама, нецелева употреба на бюджетни 

средства. Престъпления в данъчната сфера. 

8. Престъпления против правосъдието. Обща характеристика и система. 

Видове състави. Набедяване, отношение набедяване – клевета. 

9. Подкуп. Обща характеристика. Пасивен и активен подкуп, 



провокация към подкуп – състави, ненаказуем случай. 

10. Престъпления против транспорта. Обща характеристика и система. 

Престъпления против безопасността на транспорта. 

11. Престъпления против информацията, представляваща държавна 

тайна и против чуждестранната класифицирана информация. Обща 

характеристика, отношение към шпионството. 

12. Обвиняем. Процесуално положение на обвиняемия на досъдебното 

производство. Права на обвиняемия. Мерки на процесуална принуда. 

13. Пострадал. Права по НПК, Закона за подпомагане и финансова 

компенсация на пострадали от престъпления и Закона за борба с трафика на хора. 

Частен обвинител, граждански ищец. Разлики. 

14. Правна помощ. Защитник, повереник, особен представител. Права. 

Процесуално положение на защитника. 

15. Свидетел. Права и задължения. Видове свидетели – непълнолетен, 

защитен свидетел, служител под прикритие. Процедура и особености при разпита 

на отделните категории свидетели. 

16. Основни категории на доказването. Предмет на доказване. Тежест на 

доказване. 

17.  Доказателства и доказателствени средства. Същност, видове. 

Разлики между доказателства и доказателствени средства. Презумпции. 

18. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал. 

Разпит – видове. Оглед. Претърсване и изземване. 

19. Експертиза, следствен експеримент, разпознаване на лица и 

предмети, специални разузнавателни средства. 

20. Образуване на досъдебно производство. Привличане на обвиняем. 

Разграничение от бързо производство. Действия преди предявяване на 

разследването. Предявяване на разследването. Срок за извършване на 

разследването. 

21. Международна правна помощ по наказателни дела. Основание и 

съдържание. Подаване и изпълнение на поръчка за международна правна помощ. 

Трансфер на наказателно производство във фазата на досъдебното производство. 

Европейска заповед за разследване. 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


