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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1.Наименование на курса : Наказателно право  
2.Код на курса: LAW 1041 
3.Вид на курса: задължителен 
4.Ниво на курса: бакалавър  
5.Година на изучаване: първа 
6.Семестър : първи 
7.Брой кредити: 9 
8.Име на лектора: доц. д-р Юлияна Матеева 
9.Резултати от обучението за дисциплината: Осигуряване на студентите необходимите 
за специалността им теоретически и практически знания, правилно да свързват 
познанията си по наказателно право с познанията на теорията на разузнаването и 
контраразузнаването и да получат умения за решаване на конкретни казуси, които 
възникват в оперативната практика. Обучението има важно значение с оглед успешната 
професионална реализация, както по защита на националната сигурност, така и в 
борбата срещу престъпността и опазване на обществения ред и други. 
10. Начин на преподаването: директно 
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни 
знания на студентите, придобити по дисциплините „Обща теория на правото”, 
„Конституционно право”, „Административно право”, „Международна и национална 
сигурност”. 
12.Съдържание на курса: Обща част, в която се изучават основните категории, 
принципи и институти на наказателното право, които са предмет на наказателно 
правната наука, а именно: системата от правни норми, съдържащи се в НК, задачите на 
НК и пределите на неговото действие, учение за престъплението, неговите елементи и 
състав, учение за наказанието като специфична мярка на държавна принуда, цели на 
наказанието, принципи при определяне на наказанието и освобождаване от наказателна 
отговорност, проблемите на давността реабилитацията, помилването и амнистията. 
13.Библиография: 

1. Гиргинов, А., Наказателно право на Република България, обща част,СОФИ – Р, 2009г. 
2. Станков, Б. Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, 

отговорност, ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2008г. 
3. Р. Владимиров, К. Христова, Н. Стефанов, Накзателно право, Обща част, Основни 

теоретични положения, тестове, казуси, съдебна практика, Сиела, 2009г.  
4. Костадинова, Р., Владимиров, Р. Наказателно право в схеми и определения. Обща част, 

второ преработено и допълнено издание. Сиела, 2009г. 
14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, групови семинари, 
практически занятия, консултации, индивидуална работа с преподавател. 
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 решаване на казуси 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: - 


