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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Международно разследване 
2. Код на курса: LAW 2089 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво на курса: магистър 
5. Година на изучаване: V 
6. Семестър: ІХ  
7. Брой кредити: 4.5 
8. Име на лектора:  проф. д.ю.н. Йонко Кунчев 
9. Резултати от обучението по дисциплината: В процеса на обучение по дисциплината 
„Международно разследване” студентите придобиват знания относно същността, 
принципите, формите на международното сътрудничество при събиране и проверка на 
доказателства по наказателни дела, както и за специфичните особености при ризследване 
на отделни видове престъпления с участието на представители от различни държави. 
Основната цел на обучението по учебната дисциплина “Международно разследване” е 
студентите да придобият знания в сферата на международното сътрудничество при 
събиране на доказателства. Необходимостта от такива знания се определя от факта, че 
глобализацията в съвременното общество се проявява и в сферата на престъпността. 
Трансграничната престъпност все повече разширява своята “география”. Разследването на 
трансгранична престъпност не може да бъде ефективно без сътрудничество между 
държавите. Трансграничната престъпност предполага трансгранично разследване, което се 
определя като международно. 
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да са изучавали наказателно право, 
наказателно-процесуално право и криминалистика преди да се включат в учебния процес 
по международно разследване. 
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина се състои от две части – обща и особена. В 
общата част се включват същността, принципите и формите на международното 
разследване. А в специалната част – специфичните особености при разследване на отделни 
видове престъпления с участието или съдействието на разследващи органи от различни 
държави. 
13. Библиография: 

Монографии и сборници от нормативни актове 
1. Беленски, Р. Международно разследване. С., 2009.  
2.Илиева, И. Международно-правни проблеми на борбата срещу международния 
тероризъм. С., 2005. 
3. Йотов, Б. Ядрен тероризъм. Престъпления против използването на атомната 
енергия за мирни цели. С., 2002. 
4. Михайлов, Д. Международно наказателно право. С., 2003. 
 



Нормативни актове 
1. Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси 
2. Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси 
3. Конвенция за правна помощ по наказателни дела между държавите-членки на 
Европейския съюз 
4. Европейска заповед за разследване 
5. Европейска заповед за арест 
6. Рамково решение 2008/978 относно европейската заповед за предаване на 
доказателства с цел получаване на предмети, докумнти и данни, които да се 
използват в производства с наказателен характер 
7. Резолюция на Съвета от 26.2.2010 относно типово споразумение за създаване на 
съвместен екип за разследване 
Европейска конвенция за трансфер по наказателни дела 
8. Директива от 23.04.2009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на 
основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на 
морския транспорт  
Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети 
9. Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство  
Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм 
10. Европейска конвенция за борба с тероризма 
11. Инструкция за взаимодействието и сътрудничеството на АФКОС и 
Прокуратурата на РБ 
12. Конвенция на ООН срещу корупцията 
13. Римски статут на Международния наказателен съд 
14.  Конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и 
психотропни вещества. 

 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, курсови 
проекти и изследователска работа.  
15. Методи и критерии на оценяване: Проверката на знанията се осъществява чрез 
писмени и устни изпити. От писмен и устен изпит могат да бъдат освободени тези 
студенти, които разработят самостоятелен курсов проект по тема свързана с 
международното разследване. Самостоятелната творческа работа, свързана с коректно 
използване на източници се оценява най-високо. При тази форма на индивидуална работа 
се отчита фактът, че написването на курсовия проект предполага запознаване и анализ на 
голям обем от информация. В съчетание с творческата работа по разработване на проекта, 
студентите имат възможност по-задълбочено да вникнат в темата, която е предмет на 
курсовият им проект.    
16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: не се предвижда. 


