
 
 

УТВЪРДЕН С РЕШЕНИЕ НА ПЛЕНУМА НА ВСС ОТ 

11 МАРТ 2021 Г. – ПРОТОКОЛ № 4 

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ  НА 

ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОР“ В СПЕЦИАЛИЗИРАНА 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. Престъпления против републиката, предателство и шпионство. 

Проповядване на зловредни идеологии и тероризъм. Освобождаване от 

наказателна отговорност. 

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

Убийство при афект и при превишаване пределите на неизбежната отбрана.  

7. Отвличане – основен и квалифицирани състави. Приготовление и 

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

8. Трафик на хора. 

9. Кражба по чл.195, ал.1, т.9 и 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. 

10. Документна измама в особено големи размери и представляваща 

особено тежък случай. Квалифицирани състави на изнудване. 



 
 

11. Безстопанственост и съзнателно сключване на неизгодна сделка. 

Престъпления по служба. 

12. Контрабанда. 

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

Прокарване в обръщение и други неправомерни действия с подправени парични 

знаци, други знаци и платежни инструменти, както и предметите и средствата за 

подправка. Използване на платежен инструмент или данни от такъв без 

съгласието на титуляря, неправомерно придобиване на информация за 

съдържанието на платежен инструмент. Извършване по занятие на банкови, 

застрахователни или други финансови сделки или услуги, без изискуемо 

разрешение. 

14. Пране на пари. Приготовление или сдружаване с цел пране на пари. 

Използване не по предназначение на средства от фондове на ЕС. 

15. Данъчни престъпления. Даване на невярна оценка или неверен 

счетоводен отчет. 

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

видове. 

17. Подкуп. Видове. Особености. 

18. Понятие за организирана престъпна група и характеристики. 

Образуване, ръководство и участие в ОПГ, отпадане на наказуемостта и 

намалена отговорност. Сговор по чл.321, ал.6 от НК. Организация или група по 

чл.321а  от НК. 

19. Общоопасни престъпления. Квалифицирани състави на палеж. 

Повреждане или унищожаване чрез взрив. Транспортни престъпления по чл.346, 

ал.5 и ал.6 от НК. Престъпни деяния с предмет наркотични вещества или техни 

аналози. 

20. Прокурор. Разследващи органи. 

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

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

досъдебно производство и провеждане на разследване. Привличане на обвиняем. 

23. Действия на прокурора след завършване на разследването. 



 
 

24. Доказване чрез специални разузнавателни средства.  Видове 

оперативни способи. Искане и разрешение за използване на специални 

разузнавателни средства. Доказателствена сила на получените данни.  

25. Разпит на свидетел с тайна самоличност. Разпит на служител под 

прикритие като свидетел. Защита на свидетеля и защита на служителя под 

прикритие. Доказателствена сила на показанията им.    

26. Първоинстанционно наказателно производство. Особени правила за 

разглеждане на дела, подсъдни на Специализираните наказателни съдилища. 

Дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд. Органи на досъдебното 

производство по дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд. 

27. 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. 

28. Касационна производство по наказателни дела. 

29. Производство за възобновяване на наказателни дела. 

30. Международно правно сътрудничество по наказателни дела. 

Европейска заповед за арест. Екстрадиция. Трансфер на наказателно 

производство.  

31. 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. 

32. 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. 

 


