
В Ъ П Р О С Н И К 

 

ПО СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

І. Обща част 

 

 1. Съдебна експертиза. Правна същност и особености. Основни законови принципи 

в НПК и ГПК. Общи черти и различия на съдебната експертиза в наказателното и 

гражданското производство. 

 2. Възникване на съдебната експертиза. Вътрешни и външни предпоставки. Правна 

уредба на съдебната експертиза след Освобождението 1878 г. Състояние и тенденции на 

развитие. 

 3. Видове съдебни експертизи в България. Правен режим. Класификационни 

критерии. Характеристика на отделните видове експертизи. 

 4. Назначаване на съдебна експертиза в наказателното и гражданското 

производство. 

 5. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза. Правни основания. 

 6. Назначаване на колективна и комплексна експертиза. Правни основания. 

 7. Вещи лица. Правно положение. Избор. Списъци на вещите лица. 

 8. Права и задължения на вещите лица. Правна характеристика. 

 9. Отказ на вещото лице да извърши възложената му експертиза. Правни основания 

и правни последици. 

 10. Подготовка и извършване на съдебната експертиза. Правна уредба и 

характеристика. 

 11. Експертно заключение – правна същност и доказателствено значение. 

  

 

 ІІ. Особена част 

 

 12. Съдебна криминалистична експертиза за установяване на цялото и неговите 

части.  

 13. Съдебна фоноскопна експертиза. 

 14. Съдебна одорологична експертиза 

 15. Съдебна фотопортретна експертиза. 

 16. Съдебна медицинска експертиза на труп. 

 17. Съдебна медицинска експертиза на телесни повреди. 

 18. Съдебна медицинска експертиза за установяване на родителски произход. 

 19. Съдебна медицинска експертиза за установяване на пола и половите функции. 

 20. Съдебна медецинска експертиза за идентификация на човека. 

 21. Съдебна медицинска експертиза по писмени данни. 

 22. Съдебна психиатрична експертиза. 

 23. Съдебна биологична експертиза на кръв, секрети, косми и др. 

 24. Съдебна биологична експертиза на хранителни продукти. 

 25. Съдебна ботаническа експертиза на обекти от растителен произход. 

 26. Съдебна автотехническа експертиза. 

27. Съдебна строителнотехническа експертиза. 

 28. Съдебна пожаротехническа експертиза. 



 29. Съдебна агротехническа експертиза. 

 30. Съдебна счетоводна експертиза. 

 31. Съдебна химическа експертиза на наркотични вещества. 

 32. Съдебна химическа експертиза на лекарства. 

 33. Съдебна химическа експертиза на нефтопродукти, гориво-смазочни материали и 

лесновъзпламеняващи се течности. 

 34. Съдебна химическа експертиза на бои и лакове. 

 35. Съдебна психологична експертиза. 

 36. Съдебна екологична експертиза. 

 37. Съдебна технологична експертиза. 

 38. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза. 
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