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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС   

 
1. Наименование на курса: Наказателно процесуално право 
2. Код на курса: LAW 2027 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво на курса: магистър  
5. Година на изучаване: ІV  
6. Семестър : VІІ и VІІІ 
7. Брой кредити: 13.5 
8. Име на лектора: проф. д-р Иван Сълов, доц. д-р Бойко Рашков.  
9. Резултати от обучението по дисциплината:  Целта на учебната дисциплина е 

обучаемите да получат знания относно наказателното процесуално право на Република 
България, регламентираните от него принципи, правила, правомощия на субектите и 
участниците в наказателния процес, фазите, стадиите и етапите на наказателното 
производство. Чрез наказателният процес се цели запознаване на студентите юристи с 
основните положения в дейността на държавните процесуални органи, както и с 
участието на граждани в производството по наказателни дела.  

10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да притежават знания по 

следните учебни дисциплини: обща теория на правото, конституционно право, 
административно право и административен процес и наказателно право. 

12. Съдържание на курса: Основните въпроси, обект на лекционния курс, са свързани с: 
понятието, системата и обща характеристика на основните принципи на наказателния 
процес, осъществяване на правораздаването по наказателни дела само от съдилищата, 
разкриване на обективната истина, право на защита, презумпция за невиновност, 
неприкосновеност на личността, субекти,  участници и страни в наказателния процес, 
доказателства, доказателствени средства, обяснения на обвиняемия, способи на 
доказване, разпит и др. 
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Чинова, М. Новите положения на досъдебното производство. Сиела, С., 2007. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, групови семинари, 
консултации.  

15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит.  
Естеството и съдържанието на учебната дисциплина "Наказателно-процесуално право" 
предполагат финалното оценяване като единствено възможна обективна форма за 
проверка по отношение знанията. Това е така, защото в общата част на тематичния 



план въпросите са разгледани в тяхната статика /общи положения, принципи, субекти, 
доказателствено право, а в особената част отделните производства са разгледани и 
зададени в тяхната последователност - от досъдебно производство, до привеждане в 
изпълнение на влезли в сила присъди. Това предполага при оценяване на пълния 
комплекс знания да е приключено цялостното обучение по пълното съдържание на 
учебната програма - както що се отнася до лекциите, така и предвид семинарните 
занятия.  

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: Практически занятия, решаване на казуси, индивидуална работа с 

преподавател, подготовка и провеждане на симулативен наказателен процес в учебната 
съдебна зала на университета.  
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