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Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 

1 Предмет, задачи, система и развитие на науката за 

наказателноизпълнителното право. 

2 Наказателноизпълнителното право като отрасъл. Източници. Обща 

характеристика на наказателноизпълнителното право. Историческо развитие 

и хуманизация на изпълнението на наказанията. 

3 Основни принципи на наказателноизпълнителното право. Изпълнението на 

наказанията като дейност по реализиране съдържанието на наказанието и по 

прилагане на основните средства за поправяне и превъзпитание на осъдените 

лица. 

4 Органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода – видове и 

правомощия. 

5 Места за лишаване от свобода – обща характеристика, видове, организация и 

ръководство. 

6 Разпределение на лишените от свобода в местата за лишаване от свобода – 

принципи, критерии за разпределение и компетентни органи. Преместване на 

лишените от свобода от едно място за лишаване от свобода в друго. 

7 Приемане на новопостъпващи затворници. Начален момент на изпълнение на 

наказанието лишаване от свобода. 

8 Правно положение на лишените от свобода. 

9 Режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода – същност и 

видове. Съдържание на отделните видове режим. 

10 Определяне на първоначалния режим на изтърпяване на наказанието 

лишаване от свобода – критерии и органи. Поставяне на лишените от свобода 

на определения от съда първоначален режим. 

11 Изменение на режима – предпоставки и компетентни органи. 

12 Общественополезен труд на лишените от свобода – значение, изисквания и 

организация. Права и задължения на лишените от свобода във връзка с 

участието им в общественополезен труд. 

13 Социална и възпитателна работа в местата за лишаване от свобода – основни 

форми и значение. 

14 Общообразователно и професионално-техническо обучение на лишените от 
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свобода. 

15 Самодейни органи на лишените от свобода. Наблюдателни комисии. 

16 Средства за поддържане на реда и дисциплината в местата за лишаване от 

свобода 

17 Намалена имуществена отговорност на лишените от свобода. 

18 Зачитане на работните дни за намаляване на срока на наказанието лишаване 

от свобода – същност и условия. Отмяна на зачитането на работните дни – 

основания и ред.  

19 Освобождаване от местата за лишаване от свобода – основания и ред. Работа 

с освобождаваните лица. Специфични права на освобождаваните лица от 

местата за лишаване от свобода. 

20 Особени правила за изпълнение на наказанието лишаване от свобода по 

отношение на непълнолетните. 

21 Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража. 

22 Изпълнение на наказанието доживотен затвор. Замяна на наказанието 

доживотен затвор с наказанието лишаване от свобода. 

23 Изпълнение на наказанието пробация. Замяна на наказанието пробация с 

наказанието лишаване от свобода. 

24 Изпълнение на наказанията конфискация и глоба. Изпълнение на 

наказанието лишаване от права по чл. 37, т. т. 6, 7, 9 и 10 НК и обществено 

порицание. 

25 Прокурорски надзор за законност при изпълнение на наказанията. 

Ведомствен контрол и обществен контрол върху дейността по изпълнение на 

наказанията. Контрол от омбудсмана. Право на лишените от свобода на 

молби и жалби. 
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