
Юридически Факултет 
Катедра: “Сигурност и безопасност” 
Професионално направление: “Национална сигурност” 
Специалност: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” 
Образователно-квалификационна степен:  “бакалавър” 

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Криминалистика 
2. Код на курса: LAW 1021 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: осми 
7. Брой кредити: 8 
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, проф. д-р Евгения Коцева 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Лекционният курс има за цел студентите 

да придобият основни знания и практически умения свързани с дейността на 
органите на разследване. Тя намира приложение, както в досъдебното, така и в 
съдебното разследване, поради което следователи, дознатели, съдии, прокурори, 
експерти и др., трябва да знаят по какъв начин да я използват в работата си за да 
установят извършеното противоправно деяние. 

10.Начин на преподаване - директно 
11.Предварителни изисквания - Усвояването на материала изисква предварителни 

знания на студентите придобити по дисциплината наказателно право – обща и 
особена част. Паралелното изучаване на Криминалистиката с Наказателно 
процесуалното право, позволява по-добро усвояване на материята. 

12. Съдържание на курса -  Криминалистиката е наказателно-правна дисциплина, която 
е сред задължителните за изучаване от студентите в специалност “Право”, съгласно 
наредбата за държавни изисквания. Основните теми от дисциплината, с които 
студентите следва да бъдат запознати се отнасят до – общата характеристика на 
криминалистиката и връзката с други науки, съдебната идентификация  и 
значението й, “Словесния портрет”, криминалистичните методи и средства, които се 
използват за откриване, фиксиране, запазване, изземване и изследване на 
веществените доказателства, видовете наказателна регистрация. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации, 
индивидуална работа с преподавател, групови семинари, семинарни занятия.  

15. Методи и критерии на оценяване: В края на семинарните занятия се провежда 
колоквиум с решаване на казус, положителната оценка от който е условие за 
допускане до изпит на редовна изпитна сесия. Писмен и устен семестриален изпит 

16. Език на преподаване: Български 
17.Практика: -  


