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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” ВЪВ ВЪРХОВЕН 

КАСАЦИОНЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 

 

I. МАТЕРИАЛНО ПРАВО 

1. Стадии на престъплението, съучастие, множество престъпления. 

2. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и 

противоправността на деянието – малозначителност на деянието, разлика от 

маловажен случай на престъпление, неизбежна отбрана, крайна необходимост, 

оправдан стопански риск. 

3. Вина – форми, умисъл и непредпазливост, грешка и случайно деяние, 

афект. 

4. Определяне на наказанието, процесуални последици от нарушаване 

на правилата за индивидуализацията на наказанието. 

5. Освобождаване от изтърпяване на наказанието и от наказателна 

отговорност – хипотези. 

6. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното 

наказание, реабилитация. 

7.  Престъпления против личността – убийство, отвличане, 

противозаконно лишаване от свобода, принуда, трафик на хора. 

8. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи, пране на пари, данъчни престъпления; „лихварство", 

9. Престъпления по служба, неизгодна сделка. 

10. Документни престъпления, видове документи. 

11. Подкуп, търговия с влияние. 

12. Престъпления по транспорта – по непредпазливост. 

 

II. ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО 

1. Субекти на процеса, страни и участници в процеса. 

2. Съд, състав на съда – законност, независимост и безпристрастност на 
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състава; отводи, предубеденост и заинтересованост; обективната истина и 

вътрешно убеждение; подсъдност. 

3. Право на защита – процесуални гаранции, защитник, повереник и 

особен представител. 

4. Гражданският иск в наказателния процес – граждански ищец и 

граждански ответник; пострадал. 

5. Доказване – предмет на доказване, тежест на доказване; 

доказателства и доказателствени средства – видове; презумпции; способи на 

доказване; специални разузнавателни средства. 

6. Принципът „ne bis in idem”. 

7. Касационно производство – касационна жалба и протест, допълнение; 

предели на проверката; касационни основания, съществени процесуални 

нарушения. 

8. Правомощия на касационната инстанция в касационното 

производство; задължителни указания на касационната инстанция. 

9. Възобновяване на наказателните дела – компетентност, актове, 

подлежащи на проверка по реда на възобновяването, право на искане за 

възобновяване, основания за възобновяване, страни в производството. 

10. Правомощия на касационната инстанция в производство по 

възобновяване на наказателните дела. 

11. Влизане в сила на присъдата. 

12. Диференцирани процедури – съкратено съдебно следствие, решаване 

на делото със споразумение, освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание. 

13. Преюдициални запитвания по наказателни дела. 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика. 


