
                                                    

В Ъ П Р О С Н И К 

 по учебната дисциплина „Специални разузнавателни средства“ 

 

1.Понятие за наказателния процес на Република България. Задачи, 

основни процесуални функции, структура. 

2.Понятие за основните начала (принципи) на наказателния процес. 

Система на основните начала. 

3.Начало на осигуряване на гражданите право на защита. Право на 

обвиняемия на защита, основни процесуални гаранции. 

4.Начало на разкриване на обективната истина. 

5.Начало на оценка на доказателствения материал по вътрешно 

убеждение. 

6.Понятие за субекти на наказателния процес. Съдът – основен (главен) 

субект на процеса; прокурор, разследващи органи, обвиняем, защитник. 

7.Наказателнопроцесуално доказателствено право – общи положения. 

Наказателнопроцесуална доказателствена дейност и оперативно-

издирвателна дейност.  

8. Доказателства – същност, видове. 

9.Доказателствени средства – същност, видове. 

10.Способи на доказване. 

11.Понятие за специалните разузнавателни средства като оперативни 

способи и като способи на доказване. 

12.Органични недостатъци на специалните разузнавателни средства с 

оглед разкриване на обективната истина и защитата на правата и 

законните интереси на гражданите. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

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



13.Процесуален ред за използване на специални разузнавателни средства 

като способ на доказване. 

14.Защита на свидетел. Запазване в тайна на самоличността му. 

15.Защита на служител под прикритие в наказателния процес. 

16.Разпит на свидетел. Разпит на свидетел със запазена в тайна 

самоличност. 

17.Разпит на служител под прикритие като свидетел. 

18.Разпит на обвиняем и на свидетел пред съдия в досъдебното 

производство. 

19.Процесуални гаранции за достоверността на доказателствата, събрани 

чрез използване на специални разузнавателни средства като способ на 

доказване.  

20.Ефективност на специалните разузнавателни средства като способ на 

доказване в наказателния процес. 

21.Наказателноправна защита на правата и свободите на гражданите при 

неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни 

средства. 
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