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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ППООРРТТРРЕЕТТННААТТАА  ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА    
2. Код на курса: LAW 2183 
3. Вид на курса: избираема дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: втори семестър 
7. Брой кредити: 1,5 
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Предназначението на курса е студентите да 
получат теоретични знания относно системата за описание външните признаци на човека, 
приобщаването на фотоснимки и видеозаписи към доказателствения материал по делото, 
методите за идентификация на човек по външни признаци и върху тази основа да придобият 
практически умения за извършване на портретна експертиза. 
10. Начин на преподаване: лекции  
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на 
студентите придобити по „Обща теория на съдебните експертизи”, „Криминалистика” и 
„Технически средства за събиране и изследване на доказателства”. 
12. Съдържание на курса (анотация): Предмет на портретната експертиза е идентификация на 
лица чрез фотоснимки и видеозаписи. През последните години нарастват случаите при които 
извършители на престъпления се заснемат чрез охранителни видеокамери и други 
видеозаписваши устройства. Не винаги изображението на извършителите е качествено поради 
естеството на ситуациата при която са заснети и (или) състоянието на видеотехниката е с ника 
резолюция на заснемане. В такива случаи единствената възможност за идентификация на 
извършителите е назначаването и провеждането на портретна експертиза. Чрез нея факта на 
тъждеството между външните признаци на предполагаемия извършител и портрета 
(видеозаписа) се включва към доказателствения материал по делото. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и консултации. Курсова 
задача – изследване на фотоснимки, видеозаписи, компютърни портрети със цел 
идентификация и деференциация на лица.  
 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – при писмените изпити се отдава 
предпочитание на тестовата форма, но чрез свободни отговори на зададените въпроси. 
Поставят се шест въпроса, всеки от които могат да обхващат част от една или няколко теми от 
конспекта. При шест верни и пълни отговора, оценката е “отличен”, при пет верни и пълни 
отговора “много добър”, и т.н. Въпросите, които се формулират изискват не само знание, но и 
мислене по съответните теми.  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: няма 


