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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ПОВИШАВАНЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА "ПРОКУРОР" ВЪВ  

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА 

 

1.  Съучастие в умишлено престъпление. Форми на съучастие и 

усложнения. Съпоставки на съучастието с други институти – независимо 

съпричиняване, предварителен сговор и участие в организирана престъпна група. 

2.  Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Основни 

разграничения и видове усложнени престъпления. Съвкупности от престъпления и 

определяне на общо наказание при съвкупност. 

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

Опасен рецидив – основни хипотези и режим на наказателна отговорност. 

Определяне на наказания при рецидив. 

4.  Система на наказанията. Обща характеристика и тенденции в 

развитието. Принципи за определяне на наказанието от съда. Законност и 

индивидуализация. Определяне на наказанието при алтернативни и кумулативни 

санкции и при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 

Определяне на наказанието при разглеждане на делото по Глава 27 НПК, в 

хипотезата на чл.371, т.2 НПК. 

5. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание. Условно 

осъждане. Предсрочно и условно предсрочно освобождаване. Помилване и 

амнистия. 

6. Съдът – главен субект на наказателния процес. Видове съдилища. 

Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност. 

7. Прокуратура – структура и правомощия на главния прокурор. Функции 

на прокурора в наказателното производство. 

8. Досъдебно производство. Образуване и започване на досъдебно 

производство и провеждане на разследване. Стадии и органи на досъдебното 

производство. Актове на органите на досъдебното производство. 



9. Съдебен, инстанционен и служебен контрол върху актовете на 

прокурора. Правомощия на прокурора от горестоящата прокуратура. 

10. Процедура за снемане на имунитет и възбуждане на наказателно 

преследване срещу народен представител. Наказателно преследване срещу 

магистрат. 

11. 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. 

12. Първоинстанционно наказателно производство. Разглеждане на 

делата, образувано по обвинителен акт, по общия ред или по реда на 

диференцираните процедури по глави двадесет и седма, двадесет и осма и 

двадесет и девета от НПК. Разпоредително заседание. 

13. Въззивно наказателно производство – обща характеристика. 

Образуване на въззивното производство, предмет и предели на въззивната 

проверка. Ред за разглеждане на делото. Правомощия на въззивния съд. Видове 

актове. Актове на въззивния съд, които подлежат на касационна проверка. 

Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията на 

първоинстанционния съд. 

14. Касационно производство по наказателни дела – обща 

характеристика. Предмет и предели на касационната проверка. Съпоставка на 

въззивното и касационното производство. 

15. Образуване на касационното производство. Касационен протест – 

изисквания за форма и съдържание. Допълване и оттегляне на касационен 

протест. Касационни основания. 

16. Правомощия на касационната инстанция – обща характеристика и 

връзка със заявените касационни основания. Постановяване на касационно 

решение и постановяване на присъда от касационната инстанция. 

17. Производство по възобновяване на наказателни дела по Глава 

тридесет и трета на НПК – обща характеристика, актове, подлежащи на проверка. 

Основания за възобновяване. Лица, които могат да правят искане за 

възобновяване. Срокове. 

18. Възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден 



поради неучастието му в наказателното производство. Подсъдност на делата по 

Глава тридесет и трета на НПК. Правомощия на съда. 

19. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на 

специализирания наказателен съд и на военните съдилища. Компетентност на 

прокурора за изготвяне на обвинителния акт при промяна на подсъдността при 

висящо досъдебно производство. Определяне на подсъдност при престъпления по 

чл.411а, ал.1 НПК, извършени от или в съучастие с лица по чл.396 НПК и при 

множество 

престъпления, включително и такива извън чл.411а, ал.1 Т.1 – 4 НПК. 

Решаване на спорове за компетентност в досъдебното производство. 

20. Производства по екстрадиция и производства по изпълнение на 

европейска заповед за арест. Конкуренция между европейска заповед за арест и 

екстрадиция. Правомощия на Върховната касационна прокуратура във връзка с 

предаването на лица. 

21. Процедура по трансфер на осъдени лица. Правомощия на главния 

прокурор и производство пред Софийския градски съд. Изпълнение на съдебно 

решение на осъдилата лицето държава за отмяна или изменение на присъдата 

след трансфера. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


