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В  Ъ  П  Р  О  С  Н  И  К 

 
по 

 

“С ъ д е б н и  е к с п е р т и з и” 

 
 
                           Обща част 

 
1. Съдебни експертизи.    Правна същност и значение.    Основни законови принципи в 
НПК и ГПК. Общи черти и различия.      
2. Основни видове съдебни експертизи. Правен режим. Класификационни критерии. 
Характеристика на отделните видове експертизи. 
3. Назначаване на съдебните експертизи в наказателното и гражданското производство. 
Правни основания. Съдържание на акта за назначаване. 
4. Назначаване на допълнителни и повторни експертизи. Особености в сравнение  с 
назначаването на първоначалната /основната/ експертиза. 
5. Назначаване на международна съдебна експертиза. Правен режим и особености.  
6. Вещи лица. Правно положение. Принципи за избор на вещи лица.  Права и задължения 
на вещите лица. 
7. Отказ на вещото лице да извърши възложената му експертиза. Правни основания  и 
правни последици. Отводи на вещото лице. Заместване на едно вещо лице с друго. 
8. Подготовка и извършване на съдебната експертиза – правна уредба и характеристика. 
Задължения на разследващия орган, съда и вещото лице. Връзка и взаимодействие. 
9. Експертно заключение /вещо мнение/ – правна същност и доказателствено значение. 
Съдържание на експерното заключение. 
10. Експертно заключение при допълнителна, повторна и комплексна експертиза. 
Правни изисквания към вещото мнение на колективната експертиза. 
11. Действия на разследващия орган и съда след получаване на вещото мнение. Правни 
последици. 
12. Приемане на вещото мнение. Фактическо и процесуално приемане. Правна 
характеристика. 
13. Илюстративни, информационни и други материали към вещото мнение. Правно 
значение. Изисквания при съставянето и приемането им. 

 
ІІ. Особена част 
 

14. Съдебно криминалистична експертиза на писмената реч Обща характеристика.  
Правни основания за назначаване. Общи черти и различия с почерковата експертиза. 
15. Съдебно криминалистична експертиза на следи от ръце. Обща характеристика. 
Основни хипотези при назначаването в наказателното и гражданското производство. 
16. Съдебно криминалистична експертиза на запис на глас. Фоноскопна експертиза. 
Обща характеристика. Правни хипотези в наказателното и гражданското производство. 
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17. Съдебно криминалистична експертиза за идентификация на човек по неговите 
външни черти. Съставяне на портрет по данни на свидетели. Правно значение на 
резултатите от експертизата. 
18. Съдебномедицинска експертиза на труп. Обща характеристика. Оглед на трупа в 
аутопсионна зала. Общи принципи и задължения на вещото лице. 
19. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди. Обща характеристика. Значение 
на експертното заключение в наказателното и гражданското производство. 
20. Съдебнопсихиатрична експертиза. Обща характеристика. Приложно поле в 
наказателното и гражданското производство. Правно значение. 
21. Обща съдебно техническа експертиза. Характерни особености. Правни основания за 
назначаване в наказателното и гражданското производство. 
22. Съдебна автотехническа експертиза. Обща характеристика. Значение за изясняване 
на обстоятелствата по делото при разследване на пътно-транспортни произшествия. 
23. Съдебна пожаротехническа експертиза. Обща характеристика. Правни основания за 
назначаване в наказателното и гражданското производство. 
24. Съдебна счетоводна експертиза. Обща характеристика. Правно значение и приложно 
поле в наказателното и гражданското производство.  
25. Съдебна финансово-икономическа експертиза. Обща характеристика. Правни 
основания за назначаване. 
26. Съдебно-химическа експертиза на лекарствени средства и наркотични вещества. 
Обща характеристика и правен режим. 
27. Съдебно-химическа експертиза на нефтопродукти и други леснозапалими материали. 
Обща характеристика. 
28. Съдебно-химическа експертиза на бои и лакове. Обща характеристика. Правни 
основания за назначаване в наказателното и гражданското производство. 
29. Съдебно технологична експертиза. Обща характеристика. Правни основания за 
назначаване. Значение и приложно поле. 
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                                                                                                   Проф. Костадин Бобев, д.ю.н 
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