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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

  1. Наименование на курса: Престъпност на непълнолетните 
  2. Код на курса: LAW 2065 
  3. Вид на курса: избираем 
  4. Ниво: магистър 

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

       7. Брой кредити: 4.5 
 8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Матеева, проф. д.ю.н. Боян Станков. 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Дисциплината ще подпомогне студентите в 
бъдещата им работа като специалисти в държавната администрация или в неправителствени 
организации. Престъпността и противообществените прояви са относително самостоятелен 
обект на превенция и контрол, при осъществяването на които студентите могат да се 
реализират професионално. Новите идеи в развитието на наказателноправната система у нас 
предвиждат въвеждане на нови институти – пробация, медиация и др., които успешно могат 
да бъдат приложени и при деца. Това ще позволи повече лица, завършили ВСУ да навлязат 
по-уверено в нова и специфична за тях дейност. 
      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 части и Криминология – видове престъпност и др. 

12. Съдържание на курса: Научната дисциплина има за цел да разшири познанията на 
студентите относно: 1) престъпността на непълнолетните и противообществените прояви на 
децата, техните съвременни изменения, характеристики и тенденции в условията на 
глобализация на престъпността; 2) маргинализацията на децата и свързаната с нея 
криминализация и виктимизация; 3) общите и специфичните фактори, детерминиращи 
престъпността и противообществените прояви и ювентизацията на престъпността като 
световен процес; 4) правния режим за отговорност на малолетните и непълнолетните 
правонарушители: процедури за разглеждане на простъпки – система от възпитателни мерки; 
състави; защита на правата на децата чрез участие на обществени защитници; обжалваемост 
и ред за обжалване; съдебен контрол (настаняване във ВУИ); ред за настаняване във ВУИ; 5) 
наказателноправния режим за непълнолетни и реда за разглеждане на делата срещу 
непълнолетни (НК и НПК); 6) системата за превенция и контрол над противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните по ЗБППМН и НК. 
 13. Библиография:  
1. Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, 
отговорност. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, (2008), 2012. 
2. Матеева, Ю. Правен режим на непълнолетни правонарушители. Изд. „Сиела”, С., 2008. 
3. Маргаритова-Вучкова, Св. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни 
правонарушители. Изд. „Сиби”, С., 2011. 
4. Станков,Б. Криминология. Теоретични основи. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2012. 
5. Станков,Б. Криминология. Видове престъпност. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011. 
- Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  
- Конвенция за правата на детето.  
- Закон за закрила на детето. 
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.  



 15. Методи и критерии на оценяване: Писмен  и устен изпит, в т.ч. и решаване на 
казус. Студентът трябва да познава основно наказателноправният режим за непълнолетни по 
НК и НПК. Необходимо е да се познава правната регламентация относно малолетните и 
непълнолетните правонарушители по ЗБППМН. Изисква се студентът да познава дейността 
на държавните и обществени органи и организации, включени в системата за превенция на 
противообществените прояви на лицата на възраст от 8-18 г. След приключване на изпита 
студентите се поканват в залата и им се разясняват най-често допусканите слабости. На 
всеки студент се предоставя възможност да се запознае с писмената си работа и посочените 
грешки от преподавателя.  

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда. 

 
 
 
 


