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КОНСПЕКТ 

ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 

ЗА КАНДИДАТ АСИСТЕНТИ И ДОКТОРАНТИ  

 

 
1. Източници на наказателното право. Законът като източник на 

наказателното право. Конституцията, международните договори и вътрешното 

наказателно право. Значение на съдебната практика.  

2. Предели на действие на наказателноправните норми – действие по време и 

място.  

3. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и 

невменяемост. 

4. Наказателноправен режим на непълнолетните. Особености при 

осъществяване на наказателната отговорност на непълнолетните  

5. Понятие за престъплението – обществена същност и определение. 

Престъплението като деяние. Общественоопасни последици от престъплението. 

Причинна връзка между деянието и резултата. 

6. Обективни качества на престъплението – обществена опасност, 

противоправност и наказуемост на престъплението. Същност и отношение между 

обективните качества на престъплението. Обсгоятелства, при които деянието не е 

общественоопасно. Хипотези на отпадане на наказуемостта. 

7. Субективната страна на престъплението. Вина – същност и определение. 

Форми на вината. Умисъл – същност, определение и видове. Непредпазливост – 

същност и видове, отграничаване от умисъла и случайното деяние. Проблемът за 

смесената вина. Вината и другите елементи на субективната страна на 

престъплението. Обстоятелства, при които деянието не е виновно. 

8. Стадии на умишленото престъпление. Довършеност при различните 

видове умишлени престъпления. Приготовление – същност, наказуемост. Опит – 

същност и видове, наказуемост при опит. Отказ от приготовление и опит. 

9. Съучастие в престъпление – основни форми, разграничение между тях. 

Наказуемост на съучастниците. Съучастие и особените форми на задружна 



престъпна дейност. Отказ от съучастие. 

10. Множество престъпления и усложнена престъпна дейност. Видове 

усложнени престъпления (продължавано престъпление, продължено престъпление, 

двуактно престъпление, съставно престъпление, престъпление на системно 

извършване, престъпления, извършвани по занаят). 

11. Съвкупност от престъпления и рецидив. Видове съвкупности, 

наказуемост при съвкупност. Рецидив, видове рецидив и отношението между тях, 

режим на наказателната отговорност при рецидив. 

12. Наказателна отговорност и наказание. Наказанието – понятие и принципи 

относно наказанието. Цели на наказанието. Наказанието, другите мерки на 

държавна принуда и възпитателните мерки. 

13. Система на наказанията по НК, понятие, обща характеристика и значение. 

Видове наказания. Лишаване от свобода и доживотен затвор. Наказания без 

лишаване от свобода и тяхното значение. 

14. Принципи за определяне на наказанието. Определяне на наказанието при 

алтернативно и кумулативно формулирани санкции. Определяне на наказанието 

при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства. 

15. Освобождаване от наказателна отговорност – същност, видове и 

предпоставки, отношение към освобождаването от изтърпяване на наложеното 

наказание. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – понятие, 

обща характеристика и значение. Условно осъждане, предсрочно освобождаване, 

помилване.  

16. Погасяване на наказателното преследване и на наложеното наказание. 

Давност – същност и видове. Амнистия – същност, видове и отношение към 

помилването. Реабилитация – същност и видове. 

17. Престъпления против Република България. Обща характеристика и 

система. Отделните престъпления против републиката. Отношение против 

престъпленията против дейността на държавните органи. 

18. Система на престъпленията против телесната неприкосновеност на 

човека. Престъпления против живота – убийства, криминален аборт, престъпления 

във връзка със самоубийствата. 

19. Престъпления против здравето – понятие и система. Телесни повреди, 

видове; заразяване с венерическа болест. Злепоставяне – понятие, основни състави, 

отношение към убийствата и телесните повреди. 

20. Престъпления против свободата на човека. Престъпления против честта, 

достойнството и доброто име. Престъпления против половата неприкосновеност на 

човека и против половата нравственост. 

21. Престъпления против правата на гражданите – обща характеристика, 

система, отделните видове престъпления против правата на гражданите. 

22. Престъпления против собствеността – обща характеристика и система. 

Престъпно отнемане на вещи – кражба и грабеж, състави, необходими 

разграничения. 

23. Присвоявания. Понятие и система. Обсебване и длъжностно присвояване. 



Други състави. 

24. Измама и документна измама, други престъпления от този раздел. 

Изнудване, отношение към грабежа и измамата. Злоупотреба с доверие, отношение 

към измамата. Вещно укривателство. Унищожаване и повреждане на чужди вещи. 

25. Обща характеристика и система на престъпленията против стопанството. 

Отношение към престъпленията против собствеността. Общи стопански 

престъпления и престъпления против кредиторите. Престъпления в отделните 

стопански отрасли – основни състави. Престъпления против паричната и 

кредитната система. 

26. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.  

27. Обща характеристика и система на престъпленията против дейността на 

държавни органи и обществени организации. Престъпления против реда на 

управлението – основни състави. Престъпления по служба – понятие, видове, 

отношение към специалните престъпления по служба и към несъщинските 

длъжностни престъпления. 

28. Престъпления против правосъдието. Подкуп. 

29. Документни престъпления – обща характеристика и система. Документ – 

понятие, видове документи, разграничение от удостоверителните знаци. Отделните 

видове документни престъпления. 

30. Престъпления против реда и общественото спокойствие – обща 

характеристика и система. Хулиганство, отношение към някои други престъпления. 

Самоуправни действия. Престъпна група, отношение към съучастието и други 

форми на задружна престъпна дейност. Престъпления във връзка с хазартните игри. 

31. Общоопасни престъпления – обща характеристика и система. 

Престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства. 

Престъпления против транспорта и съобщенията. 
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