
 

 

 
ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО ЗА КОНКУРСА ЗА 

СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ 27.03.2022 Г. 
 
 І. НАКАЗАТЕЛНО МАТЕРИАЛНО ПРАВО: 
 
1. Посочете невярното твърдение: 

а) помагачеството поглъща подбудителството; 
б) подбудителят на подбудителя е подбудител; 
в) съучастието е възможно при евентуален умисъл 

 
2. При кумулация на условни наказания: 

а) определеното общо най-тежко наказание не може да бъде ефективно, 
защото не може да бъде по-тежко от първоначално определените; 

б) може да бъде ефективно, ако определеното общо най-тежко 
наказание надвишава срока по чл. 66, ал. 1 от НК, защото само в този случай 
няма да са налице предпоставките по чл. 66 от НК, чието наличие вече е било 
констатирано при определяне на условните наказания; 

в) въпросът за приложение на чл. 66 НК се решава след определяне 
на общото най-тежко наказание на база цялостната оценка на личността 
на подсъдимия, проявена във всички извършени престъпления. 
 
3. Непълната реабилитация: 

а) може да настъпи както по право, така и по съдебен ред; 
б) настъпва само по право; 
в) настъпва само по съдебен ред. 

 
4. Забраната по чл. 86, ал. 2 от НК няма да действа, когато: 

а) вече реабилитираният непълнолетен е извършил и второто 
престъпление преди да навърши пълнолетие; 

б) пълнолетният е извършил първото си престъпление преди да 
навърши пълнолетие; 

в) пълнолетният е извършил и второто си престъпление след като е 
навършил пълнолетие. 
 
5. Има ли документна измама, когато деецът чрез използване на документ с 
невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи 
имущество, за което има фактическо, а няма правно основание? 

а) не; 
б) да. 

 
6. За да е осъществен съставът на измама от длъжностно лице в кръга на 
неговата длъжност: 

а) длъжностното лице не следва да има фактическа или 
разпоредителна власт върху предмета на престъплението; 
б) длъжностното лице трябва да упражнява фактическа власт върху 
предмета на престъплението. 

 
7. Когато деецът паралелно държи и продава акцизни стоки без бандерол: 

а) извършва две престъпления по смисъла на чл. 23 от НК; 



 

 

б) извършва продължавано престъпление по смисъла на чл. 26 от НК 
в) извършва едно престъпление 

 
8. При лъжливото документиране в хипотезата на чл. 314 от НК: 

а) длъжностното лице, съставило официалния документ не носи 
отговорност, тъй като не е длъжно да проверява истинността на 
направеното изявление; 
б) длъжностното лице, съставило официалния документ носи отговорност 

като съучастник, тъй като е било длъжно да провери истинността на 
заявлението на дееца. 
 
9. По смисъла на чл. 323, ал. 1 от НК „оспорвано право” е: 

а) право, по спорността на което предстои произнасяне от компетентен 
орган; 
б) всяко право, оспорено по някакъв начин, независимо от формата 
на оспорването. 

 
10. Престъпната дейност по по чл. 323, ал. 4 от НК може да се квалифицира 
като: 

а) идеална съвкупност между двете деяния; 
б) реална съвкупност между двете деяния; 
в) продължавано престъпление. 

 
11. Значителни имуществени вреди при транспортните престъпления са: 

а) вреда в размер не по-малко от 1 000 лв.; 
б) вреда в размер на около 14 минимални работни заплати  към 
момента на извършване на деянието; 
в) вреда в размер на не по-малко от 3 000 лв.; 
г) вреда в размер  на около 70 минимални работни заплати  към момента 
на извършване на деянието; 
д) вреда в размер на не по-малко от 1 500 лв. 

 
12. Пияно състояние е: 

а) каквато и да е концентрация на алкохол в кръвта; 
б) концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила; 
в) концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 промила. 

 
13. Опасната зона за спиране на МПС е: 

а) времето, за което водачът възприема опасността и времето за 
реакция на възникналата опасност; 
б) минималното разстояние, което изминава МПС от възприемане и 

реагиране на опасността от водача  до спирането. 
 
14. Допустимо ли е приложението на режима по чл. 218б от НК, ако деецът е 
бил осъждан, и не е настъпила реабилитация, за престъпление по чл. 115 от 
НК? 

а) недопустимо е, поради наличието на отрицателна предпоставка за 
прилагането му; 

б) допустимо е, тъй като не е налице отрицателна предпоставка за 
прилагането му; 



 

 

в) допустимо е, ако е изтекла една година от изтърпяване на 
наказанието за престъплението по чл. 115 от НК. 
 
15. Допустимо ли е повторното приложение на чл. 78а от НК спрямо обвиняем, 
за когото са налице предпоставките, ако той веднъж се е ползвал от тази 
законова привилегия: 

а) недопустимо е, тъй като в закона е указано, че разпоредбата не се 
прилага повторно; 

б) допустимо е, ако е изпълнил наложеното наказание „глоба” и е 
изтекла една година от изпълнението му; 

в) допустимо е, ако е бил освобождаван по този ред като непълнолетен. 
 
 II. НАКАЗАТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО 
 
 
1. „Близки роднини” по смисъла на НПК са: 

а) възходящите, низходящите (включително осиновените, доведените и 
заварените), роднините по съребрена линия до втора степен и 
роднините по сватовство до трета степен; 
б) възходящите, низходящите (включително осиновените, 
доведените и заварените), роднините по съребрена линия до 
четвърта степен и роднините по сватовство до трета степен; 
в) възходящите, низходящите (включително осиновените, доведените и 

заварените), роднините по съребрена линия до четвърта степен и роднините 
по сватовство до четвърта степен. 
 
2. Съдебното заседание са отлага, когато не се яви: 

а) един от защитниците; 
б) всички свидетели; 
в) подсъдимият, който се е укрил; 
г) прокурорът. 

 
3. При разглеждане на делото по реда на гл. ХХVІІІ от НПК: 

а) присъствието на прокурора не е задължително; 
б) присъствието на прокурора е задължително; 
в) прокурорът не се призовава и не участва в това производство. 

 
4. Когато в съдебното производство съдът констатира, че деецът не носи 
наказателна отговорност поради амнистия: 

а) постановява оправдателна присъда; 
б) прекратява съдебното производство; 
в) прекратява наказателното производство. 

 
5. Кой е последният момент за възобновяване на съдебното следствие в 
първата инстанция: 

а) при основателно искане от страна по време на съдебните прения; 
б) при последната дума на подсъдимия; 
в) по преценка на съда по време на тайното съвещание за 

постановяване на присъда. 
 



 

 

6. Във въззивната инстанция: 
а) не се допуска събиране на нови доказателства; 
б) допуска се събиране на нови доказателства само ако те не са били 
известни на първоинстанционния съд; 
в) допуска са събиране на всякакви доказателства. 

 
7. Решенията на окръжния съд като въззивна инстанция влизат в сила: 

а) от момента на постановяването им; 
б)от момента на влизане в сила на решението на апелативния съд; 
в) от момента на влизане в сила на решението на касационния съд. 

 
8. Когато делото е насрочено по реда на чл. 371, т. 2 от НПК съвместното 
разглеждане на предявен граждански иск в наказателното производство ще 
бъде: 

а) недопустимо, тъй като предвид реда за насрочване на делото 
гражданският иск винаги ще затрудни съществено разглеждането му; 

б) допустимо, но само ако е предявен граждански иск за съставомерни 
имуществени вреди; 

в) допустимо независимо какви вреди се претендират с него. 
 
9. Следва ли да се допусне за съвместно разглеждане граждански иск за 
неимуществени вреди, предявен от името на 6-месечно бебе срещу 
подсъдимия, който в резултат на престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“ НК е 
причинил смъртта на неговите родители? 

а) да, искът е допустим; 
б) не, защото предвид твърде ранната си възраст детето не е в 
състояние да търпи болка и стадание от загубата на родителите си; 
в) не, защото детето не е постадал от престъплението. 

 
10. Когато спрямо подсъдимия е било повдигнато обвинение за квалифицирано 
престъпление, а е осъден по основния състав, въззивният съд може да наложи 
по-тежкото наказание, предвидено за квалифицирания състав на 
престъплението, ако: 

а) има съответен протест, с който се иска осъждане на подсъдимия по 
квалифицирания състав на престъплението; 

б) има съответен протест, с който се иска налагане на по-тежкото 
наказание, предвидено за квалифицирания състав на престъплението; 

в) има съответен протест, с който се иска осъждане на подсъдимия 
по квалифицирания състав на престъплението и налагане на по-тежкото 
наказание, предвидено за това престъпление 
 
11. С приключване на разпоредителното заседание се преклудира: 

а) възможността на страните да противопоставят възражения за 
отстраними съществени процесуални нарушения, довели до 
ограничаване на правата на обвиняемия или пострадалия и неговите 
наследници; 

б) възможността на въззивния съд да преценява дали са допуснати 
отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на 
правата на обвиняемия или пострадалия и неговите наследници; 



 

 

в) възможността на страните да противопоставят възражения, основани 
на допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата от 
досъдебното производство. 
 
12. В случай на оттегляне на въззивните жалба или протест от жалбоподателя 
или прокурора, независимо дали то е направено в срока на обжалване, извън 
срока на обжалване, но преди делото да е пренесено в горната инстанция, или 
е направено пред горната инстанция, компетентен да се произнесе по 
оттеглянето е: 

а) въззивният съд с определение, което подлежи на касационен 
контрол; 

б) въззивният съд с разпореждане, което подлежи на касационен 
контрол; 

в) съдията-докладчик от първоинстанционния съд с разпореждане, което 
подлежи на въззивен контрол. 
 
13. Може ли при проведено съкратено съдебно следствие от първия съд, по 
реда на чл. 373, ал. 1, вр. чл. 372, ал. 3, вр. чл. 371, т. 1 от НПК, свидетел, 
спрямо който е одобрено съгласие да не се извършва разпит, да бъде 
разпитан от въззивния съд, ако последният намери, че това е необходимо за 
правилното установяване на фактите по делото: 

а) може, тъй като това е в съответствие с принципа по чл. 13 от 
НПК; 

б) не може, тъй като с определението на съда по чл. 372, ал. 3 от НПК е 
преклудирана възможността за непосредствен разпит на свидетеля; 

в) може, само ако страните се съгласят да се проведе разпитът. 
 
14. Когато двама подсъдими са осъдени за извършена в съучастие кражба и 
срещу присъдата на първата инстанция е подадена жалба само от единия 
подсъдим, въззивният съд, който приеме, че няма извършено деяние: 

а) връща делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане; 
б) оправдава само обжалвалия подсъдим и потвърждава присъдата 

за необжалвалия подсъдим; 
в) оправдава и двамата подсъдими. 

 
15. Ако делото е било върнато от въззивната инстанция на 
първоинстанционния съд за ново разглеждане, може ли при новото, второ по 
ред, първоинстанционно разглеждане на делото, пострадалият да бъде 
конституиран за първи път в качеството на граждански ищец и частен 
обвинител, ако такива страни не е имало при първото разглеждане на делото? 

а) не може, защото тези права могат да се упражнят най-късно до 
започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния 
съд при първоначалното разглеждане на делото; 

б) може, защото разглеждането на делото започва отначало; 
в) може, ако е направено изрично искане за това, а искане за 

конституиране не е направено при първоначалното разглеждане на делото. 


