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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ББААЛЛИИССТТИИЧЧННААТТАА  ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА    
2. Код на курса: LLAAWW  22119922 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: втори курс 
6. Семестър: трети семестър 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Йонко Диитров Кунчев 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Предназначението на курса е студентите да 
получат теоретична подготовка в областта на съдебната балистика и практически умения за 
извършване на идентификационни и диагностични съдебни балистични експертизи. 
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения (експертна практика) 
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”, „Методика на 
трасологическата експертиза”. 
12. Съдържание на курса (анотация): Все по-честото използване на огнестрелното оръжие при 
извършване на престъпление налага назначаване и провеждане на съдебно-балистични 
експертизи. Предмет на съдебно-балистичната експертиза е изследване на огнестрелно 
оръжие, боеприпаси (патрони, гилзи и куршуми) и следи от изтрел. Чрез тази експертиза се 
решават идентификационни и диагностични задачи. Типичните идентификационни задачи са 
свързани с идентификация на огнестрелно оръжие чрез изстреляните от него гилзи и куршуми. 
Към диагностичните задачи се включват: изследване състоянието на огнестрелното оръжие, 
годността му да произведе изстрел с и без натискане на спусъка; предназначението на 
огнестрелното оръжие, дали е фабрично или самоделно производство и др. Диагностични са и 
задачите, които се решават чрез съдебно-балистичната експертиза при изследване на 
поразената от изстрел преграда – посока на изстрела, дистанция на изстрела, място от което е 
произведен изстрела, последователност на изстрелите и др.  
13. Библиография  

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА: 
1. Сорошилов, Р., Криминалистическо изследване на следи от огнестрелни оръжия, С., 2009 г. 
2. Комаринец, Б.М., Криминалистическое отождествление огнестрельного оружия по 
стреляным гильзам., М., 1981 г. 
3. Кунчев, Й., П. Цанков, Е. Коцева и др., Съдебни експертизи – обща и особена част., 
„Албатрос”, 2012 г. 
4. Кунчев, Й., Ръководство за разследване. 500 въпроси и отговори. „Албатрос”, 2008 г. 
5. Цеков, Ц., Криминалистика. С., 1991 г. 
6. Бобев,  К., Криминалистически експертизи. С., 1986 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически упражнения 
(експертна практика) и консултации. Защитата на курсовия проект в края на практическите 
упражнения е необходимо условие за допускане до изпит на редовна изпитна сесия. Изготвяне 
на самостоятелна работа отностно: фиксиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси и следи от 
куршум върху поразената преграда; фиксирае на следи от огнестрелно оръжие върху куршума 



и гилзата; сръвнително изследване на следи от огнестрелното оръжие върху куршума и 
гилзата; изготвяне на заключение за съдебно-балистичнна експертиза.  
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: експертна практика 
 
 
 

 
 


