
                                               

 

КОНСПЕКТ ПО  

 

СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА 

 

1. Основни права и свободи на човека- обект на защита от 

Конституцията на РБ. Система. Неприкосновеност, 

неотменимост и гарантираност на основните права и свободи. 

2. Способи за ограничаване на основните права и свободи. Обща 

характеристика, класификация и съпоставка между явни и тайни 

способи. 

3. Субекти компетентни да ограничават основните граждански 

права. Принудата и нейното значение. 

4. Същност на специалните разузнавателни средства. Технически 

средства – понятие. 

5. Оперативните способи – елемент на специалните разузнавателни 

средства. Видове. Основни белези на наблюдението и 

проследяването. 

6. Подслушване, проникване, белязване и проверка на 

кореспонденцията и на другите съобщения. 

7. Контролирана доставка, доверителна сделка и разследване чрез 

служител под прикритие. 

8. Понятие за използване на специални разузнавателни средства. 

Мотивирано писмено искане от компетентен орган. 

Предпоставки и съдържание. 

9. Разрешение за използване на специални разузнавателни 

средства. Същност и правно значение. Компетентен орган и 

неговите правомощия. 

10. Понятие за осигуряване и прилагане на специални 

разузнавателни средства. Компетентни органи. 

11. Ред за прилагане на специални разузнавателни средства. 

Процесуално правна природа и значение на разрешението за 

използване на специални разузнавателни средства, дадено от 

съдия. 

12. Използване и прилагане на специални разузнавателни средства, 

без предварително разрешение на съдия или без разпореждане 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



на компетентните органи. Прилагане са специални 

разузнавателни средства с международен елемент. 

13. Ред за изготвяне на доказателствени средства, в резултат на 

приложените специални разузнавателни средства. Протокол. 

14. Особености при използване на резултатите от прилагане на 

доверителна сделка и разследване чрез служител под прикритие. 

15. Срок за прилагане на специални разузнавателни средства и 

неговото правно значение. 

16. Основания за прекратяване прилагането на специални 

разузнавателни средства. 

17. Анализ на доказателствения материал, събран и проверен със 

специални разузнавателни средства. 

18. Особености на наказателно процесуалното правоотношение при 

използване и прилагане на специални разузнавателни средства. 

19. Основните принципи на наказателно процесуалното право при 

използване и прилагане на специалните разузнавателни средства 

/ публичност/, устност, непосредственост, право на защита и 

др./. 

20. Основни изисквания, свързани с достъпа до класифицирана 

информация. 

21. Достъп до материалите, събрани със специални разузнавателни 

средства за нуждите на наказателния процес. 

22. Защита на основните права и свободи при използване и 

прилагане на специални разузнавателни средства. Понятие. 

Административно правна защита. 

23. Наказателно правна защита на основните права и свободи при 

неправомерно използване и прилагане на специални 

разузнавателни средства – чл.145а НК, чл.170 НК, чл.171 НК, 

чл.287а НК. 

24. Наказателно правна защита чрез други състави на престъпления 

– по чл.284 НК, 339а НК, чл.346Б НК. 

25. Защита на основните права и свободи от противозаконно 

използване и прилагане на специални разузнавателни средства 

чрез упражняване на съответни правомощия от министъра на 

вътрешните работи, председателя на ДАНС и техните 

заместници; от председателите на окръжните съдилища и 

техните оправомощени заместници. 

26. Защита от неправомерно използване и прилагане на специални 

разузнавателни средства чрез процесуален контрол 

от  ръководно-решаващия субект и надзор от комисията за 

защита на личните данни. 

27. Защита по закона за отговорността на държавата и общините за 

вреди от незаконно приложени специални разузнавателни 



средства и чрез правомощията на специализираната 

парламентарна комисия. Задължения за уведомяване на 

гражданите когато спрямо тях са били прилагани специални 

разузнавателни средства неправомерно. 

 

Монографии и сборници от нормативни актове 
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  2.3.2.Нормативни актове 

1. Конституция на РБ 
2. Закон за специалните разузнавателни средства 
3. Закон за защита на класифицираната информация 
4. Наказателно процесуален кодекс 
5. Наказателен кодекс 
6. Закон за електронните съобщения 
7. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди 

причинени на граждани 
 

  Преподавателски състав: 

доц. д-р Бойко Рашков 
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