
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: Организация на превенцията на престъпността 
 2. Код на курса: SEС 1071 
 3. Вид на курса: избираем 
 4. Ниво: бакалавър 

 5. Година на изучаване: четвърта 
 6. Семестър: седми 

        7. Брой кредити: 3 
  8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Димитров Тодоров 

9. Резултати от обучението за дисциплината Посредством учебната дисциплина 
студентите придобиват умения за работата по определени национални или местни програми 
за борба с престъпността, вкл. и в разработване на програми и стратегии, съответстващи на 
тях. Усвояването на система от знания за превенцията и контрола над престъпността е с цел 
придобиване на практически умения за разработване на управленски документи: стратегии, 
програми, планове  и др. 

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

на студентите придобити по дисциплините Наказателно право – обща и особена част, 
Криминология - обща част и Криминология – видове престъпност, Престъпност на 
непълнолетните, Организирана престъпност и др. 

12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина “Организация на превенцията на 
престъпността” има основополагащо значение за усвояване теорията на превенцията и 
практическата дейност по осъществяване на превенцията и контрола над престъпността. 
Основните проблеми са насочени към две основни групи: първата, теорията на превенцията, 
обхващаща: а) общосоциалната и специално криминологическата превенция (индивидуална, 
групова, обща), принципите на превантивната политика и др.; б) контрола над престъпността 
и съвременните стратегии, основаващи се на принципа на субсидарността на правото, 
политиката на декриминализация и произтичащата от нея депенализация 

13. Библиография: 
1. Станков,Б. Криминология. Теоретични основи. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2012. 
2. Станков,Б. Криминология. Видове престъпност. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011. 
3. Станков,Б. Организирана престъпност. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2009. 
4. Graham, J. Crime prevention Strategies in Europe and North America. HEUNI, Helsinki 1990. 
5. Graham, J., T. Benett. Crime prevention and North America. HEUNI, Helsinki, 1995. 

• Единна програма за борба с престъпността, противообществените прояви и другите 
противонарушения (1975 г.). 

• Национална програма за противодействие на престъпността (1994 г.). 
• Неотложни мерки за противодействие на престъпността (1995 г.). 
• Национална стратегия за противодействие на престъпността (1998 г.). 
• Национална стратегия за противодействие на престъпността (2002 г.). 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

Лекции  - 30 часа, р.о.  – 4 часа седмично.  
Индивидуална работа с преподавател – 5 часа през курса на обучение.  
Други методи: Самостоятелна работа – 20 часа, р.о. 

15. Методи и критерии на оценяване:  Устен изпит чрез представяне на курсова работа – 
разработена самостоятелно или в екип (препоръчително), която се защитава пред студентите 



от курса с тяхното активно участие в обсъждането. Непосредствено след изпита на студента 
се съобщават основанията за поставената му оценка. 

16. Език на преподаване: български.  
17. Практика: 

 
 


