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Конспект
по НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
за семестриален изпит

1. Предмет, задачи и методологическа основа на науката за наказателен процес на
Република България.
2. Източници на наказателнопроцесуалното право. Наказателнопроцесуални норми и
наказателнопроцесуални правоотношения. Действие и тълкуване на наказателнопроцесуалните норми.
3. Същност на наказателния процес на Република България. Фази, стадии и етапи на
наказателния процес. Наказателнопроцесуални функции.
4. Система и обща характеристика на принципите (основните начала) на наказателния
процес. Участие на съдебни заседатели в състава на съда.
5. Назначаемост на съдии, съдебни заседатели, прокурори и разследващи органи.
Независимост на органите на наказателното производство.
6. Равенство на гражданите в наказателното производство. Състезателност. Равни права на
страните.
7. Разкриване на обективната истина.
8. Официално начало.
9. Оценка на доказателствения материал и вземане на решения по вътрешно

убеждение

10. Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес. Процесуални
гаранции.
11. Публичност на съдебните заседания.
12. Принцип на непосредственост. Устно извършване на наказателното производство.
13. Централно място на съдебното производство. Разглеждане и решаване на делата в
разумен срок.
14. Понятията "участници", "субекти", "страни". Съдът – главен субект на наказателния
процес. Състав на съда. Актове на съда. Подсъдност на наказателните дела.
15. Прокурор. Разследващи органи.
16. Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Срок на
мерките за процесуална принуда.
17. Пострадал. Мерки за защита на пострадалия.Частен обвинител.
18. Частен тъжител.
19. Граждански ищец. Граждански ответник.
20. Защитник. Повереник и особен представител.
21. Вещи лица; преводачи; преводач на български жестов език; специалисти-технически
помощници; поемни лица. Свидетел. Защита на свидетеля.
22. Понятие за доказване в наказателния процес. Предмет на доказване.
23. Тежест на доказване.
24. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствените материали.
25. Същност на доказателствата в наказателния процес.
26. Видове доказателства.

27. Същност на доказателствените средства в наказателния процес. Разлика с
доказателствата и способите на доказване.
28. Видове доказателствени средства. Обяснения на обвиняемия.
29. Свидетелски показания.
30. Писмени доказателствени средства.
31. Веществени доказателствени средства.
32. Способи за събиране и проверка на доказателствен материал (способи на доказване).
Разпит.
33. Оглед. Претърсване. Изземване.
34. Следствен експеримент. Разпознаване.
35. Експертиза.
36. Специални разузнавателни средства.
37. Образуване (започване) на досъдебното производство.
38. Досъдебно разследване. Привличане на обвиняем.
39. Действия на прокурора след завършване на разследването.
40. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно
заседание в първа инстанция. Разпоредително заседание.
41. Съдебно заседание в първа инстанция – общи положения. Действия по даване ход на
делото.
42. Съдебно следствие.
43. Изменение на обвинението в съдебно заседание. Прекратяване и спиране на
наказателното производство в съдебно заседание.
44. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия.
45. Постановяване на присъдата.
46. Въззивно производство – обща характеристика.
47. Въззивно производство – образуване и ред за разглеждане на делото от въззивната
инстанция.
48. Правомощия на въззивния съд.
49. Касационно производство – обща характеристика.
50. Касационно производство – образуване и ред за разглеждане.
51. Касационни основания за отмяна или изменение на присъда или решение.
52. Правомощия на касационната инстанция.
53. Особени правила за разглеждането и решаването на някои категории дела. Бързо
производство.
54. Ускоряване на наказателното производство.
55. Съкратено съдебно следствие в производството пред първа инстанция.
56. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
57. Решаване на делото със споразумение.
58. Разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица.
59. Разглеждане на дела за престъпления, извършени от лица, невладеещи български език.
60. Разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища.
61. Разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища.
62. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда.
63. Възобновяване на наказателни дела.
64. Особени производства.
65. Производства във връзка с международното сътрудничество по накaзателни
дела.
Трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд.
66. Трансфер
на
наказателно
производство.Решения
по
субсидиарна
компетентност. Паралелни наказателни производства.
67. Екстрадиция.Европейска
заповед
за
арест. Европейска заповед за
защита.Европейска заповед за разследване
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