Конспект по дисциплината „Наказателнопроцесуално право”
І. ОБЩА ЧАСТ

1. Наказателно процесуално право на Република България. Понятие, задачи и предмет
на регулиране. Връзка с други правни отрасли.
2. Източници, тълкуване, прилагане и особености в структурата на
наказателнопроцесуалните норми.
3. 3.Действие на наказателнопроцесуалните норми по предмет, време, място и спрямо
гражданите.
4.Наказателният процес на РБ като правно регламентирана дейност.
Наказателнопроцесуални правоотношения.
5.Структура и закономерности в развитието на наказателния процес – фази, стадии,
етапи.
6.Наказателнопроцесуални функции.
7.Система и обща характеристика на основните начала (принципи) на наказателния
процес.
8.Участие на съдебните заседатели в наказателното производство.
9.Независимост на държавните органи. Назначаемост и несменяемост на съдии,
прокурори и следователи.
10. Официално начало. Равенство на гражданите в наказателното производство.
11. Право на защита.Процесуални гаранции за правото на защита.
12. Централно място на съдебното производство. Разумен срок.
13. Разкриване на истината в наказателния процес.
14. Оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение.
15. Публичност. Непосредственост. Устност.
16. Състезателност.
17. Участници, субекти и страни в наказателния процес.
18. Съдът – главен субект на наказателния процес. Състав на съда.
19. Подсъдност на наказателните дела.
20. Прокурор.
21. Разследващи органи.
22. Частен тъжител.
23. Пострадал. Частен обвинител.
24. Обвиняем.
25. Защитник. Повереник.
26. Граждански ищец и граждански ответник.
27. Участници в наказателното производство извън кръга на субектите на процеса.
28. Мерки за процесуална принуда. Същност, цел, видове.Мерки за неотклонение.
29. Други мерки за процесуална принуда: отстраняване на обвиняемия от длъжност;
настаняване на обвиняемия за изследване в психиатрично заведение; принудително
довеждане; забрана за напускане пределите на страната; забрана за доближаване до
пострадалия; обезпечаване на гражданския иск, глобата, конфискацията и разноските
по делото;временно отнемане на свидетелството за управление;

ІІ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО ПРАВО
1.Същност на доказването и понятие за предмета на доказване в наказателния процес.
2.Тежест на доказването.
3.Същност на доказателствата.
4.Преки и косвени доказателства.
5.Първични и производни доказателства. Обвинителни и оправдателни доказателства.
6.Веществени и невеществени доказателства.
7.Същност на доказателствените средства.
8.Гласни доказателствени средства.
9.Писмени доказателствени средства.
10.Веществени доказателствени средства.
11.Способи на събиране и проверка на доказателствения материал – обща характеристика.
12.Експертиза.
13.Оглед.
14.Претърсване и изземване.
15.Следствен експеримент.
16.Разпознаване на лица и предмети.
17.Разпит. Разпит на обвиняем.
18.Разпит на свидетел (малолетен, непълнолетен, с тайна самоличност, служител под
прикритие). Очна ставка.
19.Специални разузнавателни средства. Предпоставки и ред за използване и прилагане.
Компетентни органи.
20.Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал.
21.Връчване на призовка, съобщения и книжа.
22.Срокове в наказателния процес. Разноски и възнаграждения.
ІІІ. ОСОБЕНА ЧАСТ

1. Обща характеристика на досъдебното производство.Предпоставки за образуване и започване.
Компетентни органи.
2.Разпределение на делата между разследващите органи. Район, в който се извършва
досъдебното производство и правомощия на прокурора.
3.Ред за извършване на предварително разследване, предпоставки за повдигане и предявяване
на обвинение.
4.Актове на органите на досъдебното производство и ред за проверка на тяхната
законосъобразност. Предявяване на разследването. Заключително мнение.
5.Действия на прокурора след приключване на досъдебното производство. Обвинителен акт.
6.Прекратяване, спиране и връщане на делото от прокурора на органите за разследване.
7.Обща характеристика на съдебното производство.
8.Образуване на съдебно производство и подготвителни действия за разглеждане на делото в
съдебно заседание. Правомощия на съдия-докладчика.Разпоредително заседание.
9.Действия по даване ход на делото в съдебно заседание. Съдебно следствие.
10.Съдебни прения, последна дума на подсъдимия и постановяване на присъда.

11.Бързо производство. Ускоряване на наказателното производство. Предпоставки и
особености.
12.Изменение на обвинението в наказателния процес. Съкратено съдебно следствие в
първоинстанционното производство.
13.Обща характеристика на въззивното производство.
14.Образуване и ред за разглеждане делото във въззивната инстанция.
15.Правомощия на въззивния съд.
16.Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията и разпореждания.
17.Обща характеристика на касационното производство.
18.Основания за касация.
19.Образуване и ред за разглеждане на делото в касационната инстанция.
20.Правомощия на касационния съд. Указания на касационния съд във връзка с дела, върнати за
ново разглеждане.
21.Привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения.
22.Производство по възобновяване на наказателни дела.
23.Производство по прилагане на принудителни медицински мерки и реабилитация.
24.Особени правила за дела, присъдени на военни съдилища.
25.Особени правила в наказателни дела срещу непълнолетни.
26.Производство по освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно
наказание.
27.Решаване на делото със споразумение.
28.Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, срещу лица, които не владеят
български език.
29.Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни
съдилища.
30.Производство за прекъсване изпълнението на наказанието лишаване от свобода. Замяна на
наказанието доживотен затвор и пробация с лишаване от свобода.
31.Производства във връзка с изпълнения на наказанията.
32.Производства за трансфер на осъдени лица. Признаване и изпълнение на присъда на
чуждестранен съд. Предпоставки и компетентни органи.
33.Трансфер на наказателно производство. Основание, съдържание и компетентни органи.
34.Производство във връзка с предсрочно освобождаване, отмяна зачитането на работни дни и
замяна на режима за изпълняване наказанието лишаване от свобода с по-тежък.
35.Производство за предаване на лица, извършили престъпления (екстрадиция). Предпоставки,
условия, процедура и компетентни органи.

