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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВОО  ––  ооббщщаа  ччаасстт  
2. Код на курса: LLAAWW  22002255 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: първи семестър 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева 
 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Лекционният курс има за цел студентите да 
придобият знания в областта на наказателно право – обща част, свободно да боравят с 
терминологията, да познават институтите и принципите на наказателното право, които ще им 
бъдат необходими в бъдещата практическа експертна дейност.  
10. Начин на преподаване: лекции  
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на 
студентите, придобити в курса по основи на правото и конституционно право. Познанията по 
наказателно право са необходима основа за изучаване на сродни или близки правни области, 
включени в учебния план – наказателно право – особена част, наказателнопроцесуално право,  
криминалистика. 
12. Съдържание на курса (анотация): “Наказателно право - обща част” е основна  
наказателноправна наука. Тя има за предмет материалното наказателно право като отрасъл на 
действащото обективно право. Учебният курс включва основните принципи, понятия, 
категории и институти на съвременното наказателно право. Целта на обучението по 
дисциплината в рамките на магистърска програма „Съдебни експертизи” е студентите да 
получат задълбочени знания за категориите, институтите и специфичните понятия на 
наказателното право. Познаването на тези понятия е от изключителна важност за тяхната 
бъдеща практическа работа.  
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции  и консултации 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпити – оценката се формира като 
резултат от положените писмен и устен изпити.  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: няма 


