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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

  1. Наименование на курса: Организирана престъпност 
  2. Код на курса: SEC 2075 
  3. Вид на курса: избираем 
  4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІІІ 
6. Семестър: VІ 

       7. Брой кредити: 4.5 
 8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Боян Станков 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Усвояване на знания за организираната 
престъпност – поява, развитие, същност в отделни страни и региони; международни 
престъпни организации – дейности в условията на глобализация; за прането на пари и 
корупцията. 

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: Дисциплината отговаря на нарасналата научна и практическа 
потребност от изясняване на един от най-актуалните проблеми на съвременното общество – 
високата криминализация, промяна в характера на престъпността и глобализиране на 
транснационалната организирана престъпност. Тя има за цел да разшири познанието на 
студентите, завършващи висше образование, по проблемите на организираната престъпност, 
прането на пари и корупцията и да ги подготви за пълноценно участие в осъществяване на 
държавната политика за превенция и контрол над организираната престъпност. 
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.  
15. Методи и критерии на оценяване: Устен изпит. Студентът трябва да познава основно 

проблемите на организираната престъпност като явление в неговата историчност и 
съвременни характеристики. Едновременно с това трябва да се познават другите два блока 
проблеми – тези, отнасящи се до прането на пари и корупцията. На изпита трябва да се 
проявява аналитичност и способност за оценяване на съвременните прояви на 
организираната престъпност, както и стратегиите за борба с нея. Непосредствено след изпита 
на студента се съобщават основанията за поставената му оценка. 

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

 
 
 


