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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Международно разследване на морски инциденти 
 2. Код на курса: SEC 3183 
 3. Вид на курса: избираем 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: І 
6. Семестър: ІІ 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина е 
студентите да получат знания относно същността, принципите и формите на 
международното разследване, както и за специфичните особености на международното 
разследване на морски инциденти.   
 10. Начин на преподаване:  директно. 

11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да има познания в областта на 
наказателно-процесуалното право. 

12. Съдържание на курса: Предмет на учебната дисциплина “Международно 
разследване на морски инциденти” е взаимната ангажираността на държавите-членки 
на Европейския съюз, както и на други страни по събирането и проверката на 
доказателства, регламентирана в различните актове за оказване на международна 
правна помощ по наказателни дела. Учебната дисциплина  включва същността, 
принципите и формите на международното сътрудничество при разследване, в което са 
ангажирани специализирани органи от две или повече държави. Върху тази основа се 
представят и специфичните особености при разследване на морски инциденти.  
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 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции. 
 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. 


