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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ННААККААЗЗААТТЕЕЛЛННОО  ППРРААВВОО  ––  ооссооббееннаа  ччаасстт  
2. Код на курса: LLAAWW  22002266 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: първи семестър 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Юлиана Младенова Матеева 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Дисциплината заема важно място и има за цел 
да осигури на студентите необходимите за специалността им теоретически знания по 
наказателно право и  да получат умения за решаване на конкретни казуси, които възникват в 
практиката. Лекционният курс има за цел студентите да придобият знания в областта на 
материалното наказателно 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, конституционно право и в най-голяма 
степен от значение е усвояването на общите принципи и институти на наказателното право, 
изучавани по наказателно право-обща част. Изучаването и получаването на знания по 
наказателно право е необходима предпоставка за успешната подготовка по останалите 
наказателноправни дисциплини - наказателен процес и криминалистика. 
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината “Наказателно право” – особена част заема 
важно място в правната теория и практика. Целта на обучението по дисциплината в рамките на 
магистърска програма „Съдебни експертизи” е студентите да получат задълбочени знания за 
отделните видове престъпления. Познаването на тези понятия е от изключителна важност за 
тяхната бъдеща практическа работа. В особената част се разглеждат съществените особености 
на проявите, в които се изразяват различните видове престъпления, изследват се конкретните 
престъпни състави и начини, по които се засягат (застрашават или увреждат) различните 
обществени отношения. 
13. Библиография  

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Стойнов, А, Наказателно право – особена част, Престъпления против правата на човека, 
“Сиела”, 2004 г. 
2. Стойнов, А, Наказателно право – особена част, Престъпления против собствеността, 
“Сиела”, 2004 г. 
3. Михайлов, Д., Нови положения в особената част на наказателния кодекс, “Сиела”, 2003 г. 
4. Гиргинов, А., Наказателно право – особена част, “Софи-Р” 2005 г. 
5. Ненов, И. Престъпления против Републиката (Нова редакция, Т. Хинова) ВСУ, 1994 и 1996 г. 
Документни престъпления (Нова редакция, Т. Хинова) ВСУ, 1994 и 1995 г. 
6. Стойнов, А., Наказателно право на Република България (особена част) лекции Престъпления 
против правата на гражданите,СУ, 1993 г. Престъпления против личността, І и ІІ част, СУ, 1994 
и 1995 г. Престъпления против собствеността, І  част, СУ, 1996 г. 
7. Лютов, К.,  Учебник по наказателно право, особена част, І и ІІ част, изд. от ВИПОНД, МВР 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Панайотов, П., Укривателството по НК на РБ С., 1997 г.  
2. Съдебна практика по наказателни дела, т.ІІ, особена част ( кн. І и ІІ), “Софи – Р”, 1993 г.  
3. Постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела, 1953, 1990, С., 
СЮБ, 1991 г. 



4. Хинова, Т., Престъпления против дейността на държавните органи и обществени 
организации – лекции, ВСУ,1994. Престъпления против реда и общественото спокойствие – 
лекция, ВСУ,1994. Престъпления против брака, семейството и младежта – лекция, ВСУ, 1995 г. 
5. Груев, Л., Престъпления против кредиторите, “Сиби” 2002 г. 
6. Корнажев, П., Умишлените убийства по НК на Република България, С. 2000 г. 
7. Владимиров, Р., Престъпления против финансовата система. Престъпления против 
кредиторите, С., 1999 г. 
8. Матеева, Ю., Престъпления против политическите права на гражданите, Изд. на ВСУ 
„Черноризец Храбър”, 2011 г.  

 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ: 
1. Наказателен кодекс 
 
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 


