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Катедра „Сигурност и безопасност”
КОНСПЕКТ
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”
І. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
1. Действие на наказателния закон по време и място.
2. Наказателноотговорни лица . Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост.
3. Понятие за престъплението – същност, определение; престъплението като деяние; престъпен
резултат; причинна връзка.
4. Обществена опасност и противоправност на престъплението. Обстоятелства, изключващи
обществената опасност и противоправност: неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан
стопански риск, право на задържане.
5. Вина – същност и определение, форми на вината. Умисъл и непредпазливост. Изключващи вината
обстоятелства.
6. Стадии на умишленото престъпление. Приготовление, опит.
7. Доброволен отказ от опит. Наказуемост на приготовлението и опита.
8. Съучастие в престъпление – основни форми и тяхното разграничаване. Наказуемост на
съучастниците.
9. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове усложнени престъления –
продължавано престъпление, съставно престъпление и други.
10. Съвкупност от престъпления.
11. Рецидив – видове, наказуемост.
12. Понятие за наказанието. Цели на наказанието. Видове наказания. Отграничаване на наказанието от
другите мерки на държавна принуда и от възпитателните мерки.
13. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация на наказанието. Определяне на
наказанието при алтернативни и кумулативни санкции, при изключителни или многобройни
смекчаващи обстоятелства.
14. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и значение.
Условно осъждане – предпоставки, действие, значение. Предсрочно освобождаване при пълнолетни
и непълнолетни. Помилване, амнистия– същност и разлика.
15. Освобождаване от наказателна отговорност – обща характеристика и значение. Освобождаване от
наказателна отговорност на непълнолетни. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание.
16. Измяна, предателство и шпионство.
17. Терористичен акт – същност, видове.
18. Диверсия и вредителство.
19. Други престъпления против Р България: проповядване на фашистка или друга антидемократична
идеология, опетняване символите на държавността, противодържавни групи и организации.
20. Престъпления против живота. Убийство – видове; състави. Криминален аборт.
21. Престъпления против здравето – видове телесни повреди.
22. Престъпления против честта - видове. Разврат – видове полови престъпления.
23. Кражба – същност, видове. Грабеж. Състави.
24. Измама; документна измама; вещно укривателство – обща характеристика. Състави.

25. Общи стопански престъпления. Безстопанственост. Престъпления против кредиторите.
26. Престъпления против митническия режим.
27. Престъпления против паричната и кредитната система. Престъпления против финансовата система.
28. Подкуп – видове, състави. Наказуемост.
29. Документни престъпления – обща характеристика и система. Подправка на документи и лъжливо
документиране. Други документни престъпления.
30. Общоопасни престъпления – обща характеристика, система, видове.
31. Престъпления против държавната тайна.
ІІ. НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
1. Същност на наказателния процес.
2. Обща характеристика на основните принципи на наказателния процес. Участие на съдебни
заседатели в състава на съда.
3. Разкриване на обективната истина. Независимост на органите на наказателното производство и
подчинението им само на закона.
4. Право на защита. Вземане на решения по вътрешно убеждение.
5. Публичност, непосредственост, устност. Състезателност.
6. Понятие за субекти в наказателния процес. Съд, функция и състав на съда.
7. Прокурор. Участие на прокурора в досъдебното и съдебното производство.
8. Обвиняем. Мерки за неотклонение и други мерки на процесуална принуда.
9. Защитник, повереник и особен представител в наказателния процес.
10. Понятие за доказване. Предмет и тежест на доказване.
11. Същност на доказателствата. Видове.
12. Същност и видове доказателствени средства.
13. Образуване и провеждане на досъдебното производство.
14. Съдебно заседание – етапи.
15. Постановяване на присъдата.
16. Въззивно производство.
17. Касационно производство.
18. Бързо производство. Незабавно производство.
ІІІ. КРИМИНАЛИСТИКА
19. Версията като метод в разследването.
20. Теория на криминалистическата идентификация.
21. Учение за следите. Понятие за следа. Основни видове следи. Отношение между следа и веществено
доказателство.
22. Следи – отпечатъци от човешко тяло.
23. Следи – предмети и вещества. Одорологични следи.
24. Съдебна балистика.
25. Криминалистическо изследване на почерк и писмена реч. Техническо изследване на документи.
26. Оглед на местопроизшествие. Понятие за местопроизшествие. Основни задачи на огледа. Изготвяне
на доказателствени средства.
27. Оглед на труп, лице и предмет. Процесуални правила. Изготвяне на доказателствени средства.
28. Разпит – стадии и методи. Изготвяне на доказателствени средства.
29. Разпит на свидетел. Особености при разпит на малолетен и непълнолетен свидетел.
30. Разпит на обвиняем. Очна ставка – същност, основание и процесуални правила.
31. Претърсване – основание, процесуални правила.
32. Изземване. Процесуални правила. Отношение между изземване и доброволно предаване. Изземване
на кореспонденция.

33. Разпознаване – основание и процесуални правила. Особености при разпознаване на лица, предмети
и други обекти. Изготвяне на доказателствени средства.
34. Следствен експеримент – основание и начини за провеждане. Основни задачи при следствен
експеримент. Изготвяне на доказателствени средства.
35. Експертиза – основание и начин на назначаване. Особености при назначаване на допълнителна и
повторна експертиза. Видове криминалистически експертизи. Заключение на вещото лице.
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