
                                               
 

 

КОНСПЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

1. Превенция на престъпността. Определение. Видове. 

2. Контрол над престъпността. Определение. Видове. 

3. Престъпност и превантивна политика. 

4.Институционализиране на превенцията и контрола над 

престъпността. Роля на ООН. Милански план за действие. Европейска 

превантивна политика. 

5. Правни основи на превенцията и контрола над престъпността. 

6.Съвременни стратегии за превениця и контрол над престъпността. 

Обща характеристика. 

7. Нова социална защита. Медиация. Пробация. 

8. Стерилизация. Кастрация. 

9. Процес на превенцията. Управление. 

10. Взаимодействие. Координация. Съгласуваност. 

11.Система на управление на превенцията и контрола над 

престъпността. Принципи на изграждане на системата. 

12. Държавна система за превенция и контрол над престъпността. 

13. Обществена система за превенция и контрол над престъпността. 

Роля на гражданското общество. Сфери на дейност. Взаимодействие с 

държавната система за превенция и контрол. 

14.Индивидуална превенция. Правонарушителят като обект на 

превенция. 

15.Антивиктимогенна политика. Правна и обществена защита на 

жертвите на престъпността. Антивиктимогенни стратегии. 

16. Стратегии за превенция и контрол над престъпността. Подходи 

за реализация на превантивната политика. Внедряване на превантивни 

стратегии. 

17. Програми за превенция и контрол над престъпността. Преглед. 

Оценки. 

18. Превенция на конвенционалната престъпност. 

19. Превенция на квази конвенционалната престъпност. 

20. Превенция и контрол над пътнотранспортната престъпност. 

21. Превенция и контрол над икономическата престъпност. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



22. Превенция и контрол над престъпността на „белите яки”. 

23. Превенция и контрол над корпоративната престъпност. 

24. Превенция и контрол над организираната престъпност. 

25. Превенция и контрол над корупцията. 

26. Превенция и контрол върху прането на пари. 

27. Превенция и контрол върху маргиналните групи. 

28. Превенция и контрол над престъпността на непълнолетните. 

29. Превенция и контрол над младежката престъпност. 

30. Превенция и контрол над престъпността на жените. 

31. Превенция и контрол над рецидивната престъпност. 

32. Превенция и контрол върху проявите на социална патология. 

33. Превенция и контрол над международната престъпност. 

34. Международно сътрудничество в борбата с престъпността. 
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