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АНОТАЦИЯ 

Наказателно-изпълнителното право е самостоятелна, учебна дисциплина, неразделна 

част от комплекса наказателно-правни дисциплини. Тя дава знания на студентите, отнасящи се до 

правното регулиране на обществените отношения, които възникват в процеса на изпълнение на 

наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила присъди за извършени престъпления. 

 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината Наказателно-изпълнително право е студентите да 

получат теоретични и практически знания за дейността на държавните органи по изпълнение на 

предвидените в Наказателния кодекс наказания. 

 

 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Изучаването на наказателно-изпълнителното право като самостоятелен правен отрасъл 

предполага знания в областта на конституционното право, наказателното право, наказателно 

процесуалното право, трудовото право и др. Съществено значение в процеса на обучението имат 

и обособилите се като самостоятелни науки, свързани с наказателното изпълнение, 

пенитенциарна педагогика и пенитенциарна психология. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Раздел І. Обща характеристика на наказателно-изпълнителното право на Република България 

Тема 1. Определение, значение и източници на наказателно-изпълнителното право. Историческо 

развитие. 

Тема 2. Основни принципи на наказателно-изпълнителното право. Изпълнение на наказанията 

като дейност. 

 

Раздел ІІ. Изпълнение на наказанието лишаване от свобода. 

Тема 3. Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода. 

Тема 4. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода. 

Тема 5. Диференцирано настаняване на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и 

затворнически общежития. 

Тема 6. Приемане и настаняване в затворите и поправителните домове. 

Тема 7. Правно положение на лишените от свобода. 

Тема 8. Режим в местата за лишаване от свобода. Изменение на режима на лишените от свобода. 

Тема 9. Обществено полезен труд и права на лишените от свобода във връзка с участието им в 

обществено полезния труд. 

Тема 10. Възпитателна и корекционна работа, общообразователно и професионално-техническо 

обучение на лишените от свобода. 

Тема 11. Самодейни органи на лишените от свобода. Участие на обществеността в работата на 

местата за лишаване от свобода. 

Тема 12. Средства за поддържане на реда, дисциплината в местата за лишаване от свобода – 

поощрения и дисциплинарни наказания. 

Тема 13. Освобождаване от местата за лишаване от свобода. 

Тема 14. Особености при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на 

непълнолетните. 

Тема 15. Изпълнение на наказанието доживотен затвор. 

 

Раздел ІІІ. Изпълнение на мярката за неотклонение задържане под стража. 

Тема 16. Настаняване и изолация на обвиняемите и подсъдимите. 

Тема 17. Правно положение на обвиняемите и подсъдимите. 

 

Раздел ІV. Изпълнение на наказанията без лишаване от свобода. 

Тема 18. Изпълнение на наказанието пробация. Място и органи. 

Тема 19. Изпълнение на пробационните мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и 

задължителни периодични срещи с пробационен служител. 

Тема 20. Изпълнение на пробационните мерки ограничения в свободното придвижване и 

включване в курсове за професионална квалификация и програми за обществено въздействие. 

Тема 21. Изпълнение на пробационните мерки поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на 

обществото. 

Тема 22. Изпълнение на наказанията конфискация на имуществото, глоба, лишаване от право и 

обществено порицание. 

 



Тема 23. Практически занятия. Посещение в затвор, затворническо общежитие и пробационна 

служба, съдебно заседание. 

 
 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен. Крайната оценка се формира основно от оценката от 

семестриалния изпит, присъствие и участие по време на лекциите. 
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1. Обща характеристика на Наказателно-изпълнителното право. Историческо развитие. 

Източници.    

       2. Понятие за наказание. Система на наказанията. 

       3. Видове наказания. 

       4.Изпълнение на наказанията като дейност. Основни принципи на Наказателно-   

изпълнителното право. 

       5.  Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода. 

       6. Места и органи по изпълнение на наказанието лишаване от свобода. 

       7.Диференцирано настаняване на осъдените по затвори, поправителни домове и 

затворнически общежития. 

       8. Настаняване в затворите и поправителните домове. 

       9. Правно положение на лишените от свобода. 

       10. Режим в местата за лишаване от свобода – същност, видове. Съдържание на отделните 

видове режим.Определяне на първоначалния режим. 

       11. Изменение на режима на лишените от свобода – предпоставки и органи. 

       12. Обществено полезен труд и права на лишените от свобода – значение, изисквания, 

организация. 

       13. Възпитателна и корекционна работа с лишените от свобода. 

       14. Средства за поддържане на реда и дисциплината – поощрения на лишените от свобода. 

       15. Средства за поддържане на реда и дисциплината – дисциплинарни наказания на лишените 

от свобода. 

       16. Освобождаване от местата за лишаване от свобода – основания и ред. 

       17. Зачитане и отменяне на зачетени работни дни на лишените от свобода. 

      18. Изпълнение на наказанието доживотен затвор, 

      19.Особености при изпълнение на наказанието лишаване от свобода по отношение на 

непълнолетните. 

       20. Настаняване и изолация на лицата с мярка за неотклонение задържане под стража. Права 

и задължения на задържаните с мярка за неотклонение. 

       21. Изпълнение на наказанията конфискация на имущество, глоба, лишаване от права. 

       22. Места и органи по изпълнение на наказанието пробация. Изпълнение на пробационните 

мерки задължителна регистрация по настоящ адрес и ограничения на свободното придвижване. 

       23. Изпълнение на пробационните мерки поправителен труд и безвъзмезден труд в полза на 

обществото. 

декември, 2022 г. 



 

 

 

 

 
 

 


