
 
Юридически факултет 
Катедра: Правни науки 
Професионално направление: Право 
Специалност: Право 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ССъъддееббннии  ееккссппееррттииззии 
2. Код на курса: LAW 2046 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: V 
6. Семестър: Х 
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, проф. д.ик.н. Петър Цанков. 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Лекционният курс има за цел студентите да придобият 
знания в областта на експертната дейност, за да знаят при възникнал казус по какъв начин и кои 
специалисти се назначават за извършване на експертизата, както и нейните възможности в съответния 
процес – граждански, административен или наказателен. 
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на студентите 
придобити по основни гражданскоправни дисциплини, Наказателно право – обща и специална част, 
Наказателно-процесуално право и Криминалистика. 
12. Съдържание на курса (анотация): В условията на критично увеличаващата се престъпност, която 
придобива все повече характер на организираност и транснационални измерения, изучаването на 
учебната дисциплина “Съдебни експертизи” е повече от необходима. Тя намира приложение, както в 
съдебното, така и в досъдебното производство, поради което съдиите, прокурорите и другите органи на 
досъдебно производство, трябва да знаят по какъв начин да я използват в работата си за да установят и 
докажат извършеното противоправно деяние. 
13. Библиография: 
Основна литература:  
1. Павлов, Ст., Наказателен процес на Република България. С., 2006 г. 
2. Цанков, П., Й. Кунчев, Съдебни експертизи (Обща част). С., Ромина, 2005 г. 
3. Цанков, П. и колектив, Съдебни експертизи (Особена част). С., Ромина, 2004 г.  
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5. Цанков, П. и колектив, Съдебномедицинска експертиза. С., 2011 г.  
6. Цанков, П. и колектив, Съдебна строителнотехническа експертиза. С., ВСУ, 2010 г.  
7. Цеков, Ц., и колектив, Организация на съдебната експертиза в България. С., 1994 г. 
Допълнителна литература: 
1. Душанов, Ив., П. Цанков, Съдебно-счетоводни експертизи, Ромина. С., 2004 г.  
2. Вучков, В., Съдебни експертизи. Нормативна уредба. Съдебна практика. С., 2003 г. 
3. Душанов, Ив., Съдебно-счетоводни експертизи. С., 1990 г. 
4. Цанков, П., Обусловеност на съдебно-счетоводната експертиза от криминалистическите 
експертизи. Български счетоводител, кн. 23/1999г. 
Нормативни актове: 
1. Граждански процесуален кодекс 
2. Наказателно-процесуален кодекс 
3. Закон за съдебната власт 
4. Наредба № 1 на ВСС от 2008 г. 
5. Постановление №111 на МС от 16.08.1975 г. 
6. Издадени наредби въз основа на ПМС № 111. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни занятия и консултации. 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. 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпити – оценката се формира като резултат от 
положените писмен и устен изпити. Положителната оценка от писмения изпит е условие за 
преминаване към устната форма на изпитване. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: Провеждане на практически занятия в специализирания учебен кабинет по 
криминалистика и съдебни експертизи. 
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