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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Криминология 
 2. Код на курса: LAW 2017 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІІІ 
6. Семестър: VІ 

 7. Брой кредити: 7.5 
 8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Недев, проф. д.ю.н. Боян Станков 
      9. Резултати от обучението за дисциплината: Усвояването на теоретичната Криминология, 
съчетано с придобития опит в изследванията на престъпността, подпомага младите специалисти 
в практическата им дейност, независимо от тясната специализация в практиката.  Научната 
дисциплина “Криминология” има основополагащо значение за формиране на професионализма 
на завършващите специалността Право. 

 Целите и задачите обучението по дисциплината са съобразени със спецификата на 
теоретичната и специалната криминология: усвояване на система от знания за 
криминологичните категории, детерминацията на престъпността и престъпното поведение, 
теориите за престъпността; усвояване на система от знания за видовете престъпност, тяхната 
същност, виктимизацията, превенцията и контрола над тях. 

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, 
Наказателнопроцесуално право и други специални дисциплини. 

12. Съдържание на курса: Криминологията е обществена наука за престъплението и 
престъпника, за престъпността и престъпниците, за жертвите на отделни престъпления и на 
престъпността, за причините за съществуването им в обществото, за превенцията и контрола над 
престъпността като социално явление. Това определя мястото на криминологията в 
съвременната система за обучение на студентите юристи и значението й за формиране на 
специалисти, чиито знания ще бъдат използвани в практиката. 

Криминологията като университетска дисциплина придоби особено значение с оглед на 
разширяващите се научни и изследователски контакти със структури на ООН, Съвета на Европа, 
Европейския съюз и др. в духа на принципите на международното сътрудничество в 
превенцията и контрола над престъпността. 

Криминологическата наука се променя динамично в условията на глобализацията на 
престъпността, доразвиват се нейни дялове, възникват нови, което изисква да се акумулира и 
теоретично осмисля разностранна научна информация и поднася на студентите в актуален вид. 
 13. Библиография:  

Станков,Б. Криминология. Теоретични основи. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2012. 
Станков,Б. Криминология. Видове престъпност. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011. 
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Handwoerterbuch der Kriminologie, T.1,2. Berlin, 1960, 1961. 
The Oxfordhandbook of Criminology. Oxford, 1994. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

Лекции – 60  часа, р.о.  
Упражнения   - 15 часа, р.о. 



15. Методи и критерии на оценяване:  
 Устен изпит – обхваща въпроси от общата и особената част на криминологията. 
Студентът трябва да покаже, че е овладян материалът, да проявява аналитичност и способност 
за оценяване на съвременните проблеми, свързани с престъпността. 
 Устната форма на оценяване се въвежда с оглед особеностите на специалност право, 
както и изискванията на НЕДИ за провеждане на държавните изпити в устна форма. С оглед на 
това е и желанието на студентите. 
 Непосредствено след изпита на студента се съобщават основанията за поставената му 
оценка. 

     16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: Студентите имат възможност да приложат практически знанията си в 

рамките на студентския кръжок – Група за изследване на престъпността към Юридическия 
факултет.  
 


