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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Наказателноизпълнително право 
 2. Код на курса: LAW 2063 
 3. Вид на курса: избираем 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІV 
6. Семестър: VІІІ 

 7. Брой кредити: 6 
 8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Матеева, проф. д-р Здравко Трайков. 
      9. Резултати от обучението за дисциплината: Обучението има задача да задълбочи 
специализираната квалификация на студентите по международно право и право на ЕС, като 
разшири техните правни знания в посока на най-новото развитие на европейското съдебно 
сътрудничество в наказателно правната сфера. То ще открие пред тях допълнителна 
възможност за специализирана професионална изява в националната и европейска 
администрация. 
    10. Начин на преподаване: директно. 
    11. Предварителни изисквания: Дисциплината се изучава в осми семестър, четвърти курс. 
Предпоставя знания, получени по дисциплините „Наказателно право” и „Криминология” 
    12. Съдържание на курса (анотация): Целта на учебната дисциплина е да изгради в 
обучаемите трайна система от знания относно правната същност и общото понятие за 
наказанието и неговите видове, както и с реда и начина за привеждане в изпълнение на 
наказанията. 
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5. Каракашев, В.  Прогресивната система при изпълнение на наказанието  лишаване от 

свобода, С., 1982 г.  
6. Лулев, М. Основни въпроси на изпълнението на наказанията без лишаване от свобода, 

C., 1983 г.  
7. Правна рамка на пробацията, Сборник, С., 2004 г.  

Препоръчителна литература: 
1. Основни въпроси на изпълнението на наказанието лишаване от свобода по отношение  

на рецидивистите, С., 1987 г.  
2. Диференциация при изпълнението на наказанието лишаване от свобода, Сборник, С., 

2001 г.  
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и упражнения. 

      15. Методи и критерии на оценяване: Окончателната оценка по дисциплината се формира 
от оценката от текущ контрол и изпитната оценка. Оценката от текущ контрол е резултат от 
работата на студентите по  време на семинарите и решаването на тест в края на семестъра. 
Изпитната оценка се формира въз основа на отговорите на студента по изтеглените въпроси 
и зададените допълнителни въпроси. 

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