
                                               

 

КОНСПЕКТ ПО  

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

1. Предмет и система на криминалистиката. Връзка на криминалистиката с 

други науки 

2.  

2. Версията като метод в процеса на разследването. Основни правила за 

изграждане и проверка на версии.  

3. Криминалистическа теория за начина на извършване на престъплението 

и механизма на престъплението. Значение на информацията за начина на 

извършване на престъплението и механизма на престъплението за 

разкриване на извършителя на престъплението. Методи за тяхното 

изследване в процеса на разследването. 

4. Приложение на виктимологичния анализ при разследване на 

престъпления против личността 

5. Криминалистическа теория за идентификацията. Условия за 

идентификация. Етапи и форми на идентификацията. Осигуряване на 

сравнителни образци за идентификационното изследване 

5. Криминалистическа теория за материалното отражение на 

престъплението. Отношение между понятията „материално отражение на 

престъплението” и „следа”. Понятие за следа. Сходство и различие между 

следа и веществено доказателство 

6. Класификация на основните видове следи. Информационни свойства на 

следата. Сходство и различие между следа и веществено доказателство. 

6. Следи-отпечатъци. Същност, видове и информационни свойства. 

Методи за тяхното откриване, изземване и изследване 

7. Следи от ръце – механизъм на образуване. Методи за откриване и 

изземване. Идентификация на човек чрез следи от ръце. Други 

информационни свойства на следите от ръце 

8. Следи от крака, зъби, устни и уши – механизъм на образуване и 

информационни свойства.  Методи за откриване и изземване и 

използването им за идентификация на лицето, което ги е причинило.  

9. Механоскопни следи. Видове и информационни свойства. Откриване и 

изземване. Методи за идентификация на предмета, който ги е причинил. 

Други информационни свойства на механоскопните следи. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

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



10. Следи-предмети и следи-вещества. Методи за тяхното откриване, 

изземване и изследване 

11. Одорологични следи – същност, изземване и приобщаване към 

доказателствения материал. Одорологична идентификация. 

Доказателствено значение на резултатите от одорологичната 

идентификация.  

12. Изменение свойствата на обектите в качеството на следи. 

Пространствени изменения в качеството на следи – същност и 

информационни свойства.  Методи за откриване, изследване и 

приобщаване към доказателствения материал. 

13. Електронни следи. Методи за тяхното откриване, изземване и 

изследване. 

13. Съдебна балистика. Методи за изследване на огнестрелни оръжия, 

патрони, куршуми и гилзи. Идентификация на огнестрелно оръжие чрез 

следи върху куршуми и гилзи. 

14. Методи за изследване на следи от куршум върху поразената преграда.  

15. Изследване на почерк. Различие между графично и графологично 

изследване на почерка. Общи и частни признаци на почерка. 

Идентификация на човек чрез ръкописен текст и подпис 

15. Изследване на писмена реч. Сходство и различие между изследване на 

почерк и на писмена реч. Признаци на писмената реч. Методи за 

идентификация и диференциация чрез писмена реч. 

16. Техническо изследване на документи. Предмет на експертизата за 

техническо изследване на документи. 

17. Идентификация на човек по външни признаци. Словесен и компютърен 

портрет.  Фотопортретна идентификация. 

19. Предмет на криминалистическата тактика. Видове действия по 

разследването за събиране и проверка на доказателства. Сходство и 

различие между тях. 

20. Оглед. Видове оглед в зависимост от обекта по отношение на който се 

провежда действието по разследването. Сходство и различие 

21. Оглед на местопроизшествие. Понятие за местопроизшествие. Огледът 

на местопроизшествието като първоначално и неотложно действие по 

разследването. Основни задачи на огледа на местопроизшествието.  

22. Стадии на огледа. Методи за получаване на информация за 

престъплението и извършителя в процеса на огледа на 

местопроизшествието. Изготвяне на доказателствени средства в процеса на 

огледа на местопроизшествието.  

23. Оглед на труп. Основни задачи. Процесуални правила и 

криминалистически методи. Изготвяне на доказателствени средства 

24. Освидетелстване. Основание, основни задачи, процесуални правила и 

криминалистически методи за провеждане на освидетелстване. Сходство и 



различие между освидетелстването като способ на доказване и 

медицинското освидетелстване. Изготвяне на доказателствени средства 

25. Оглед на предмет. Основание за провеждане и основни задачи. 

Изготвяне на доказателствени средства 

26. Претърсване.  Основание, основни задачи, процесуални правила и 

криминалистически методи за провеждане на претърсване. Изготвяне на 

доказателствени средства. 

27. Обиск. Основание, основни задачи, процесуални правила и 

криминалистически методи за провеждане на обиск. Сходство и различие 

между обиск по НПК и личен обиск по ЗМВР. Сходство и различие между 

обиск и освидетелстване 

28. Изземване. Основание, процесуални правила и методи за извършване 

на изземване. Сходство и различие между изземване в процеса на огледа и 

изземването като самостоятелен способ на доказване. Сходство и различие 

между изземване и доброволно предаване 

30. Разпит – същност, основание и стадии. Подготовка на разпита. 

31. Разпит на свидетел – същност, основание, процесуални правила и 

криминалистически методи. Особености при разпита на малолетни и 

непълнолетни свидетели. 

32. Разпит на обвиняем – същност, основание, процесуални правила и 

криминалистически методи 

33. Оценка на обясненията на обвиняемия.  Значение на самопризнанието 

на обвиняемия 

34. Очна ставка – същност, основание, процесуални правила и 

криминалистически методи. 

35. Разпознаване – основание, същност, процесуални правила и 

криминалистически методи.  

36. Разпознаване на лица – основание, процесуални правила и 

криминалистически методи. 

37. Разпознаване на предмети, животни, сграда, помещение и местност – 

основание, процесуални правила и криминалистически методи  

38. Следствен експеримент – същност, основание, процесуални правила и 

криминалистически методи. Приобщаване на резултатите от следствения 

експеримент към доказателствения материал.  

39. Следствен експеримент за проверка на възможността за получаване на 

възприятие за факти и извършване на действия – основание, 

криминалистически методи и оценка на резултатите. 

40. Следствен експеримент за проверка на  възможността за съществуване 

или възникване на обективни факти и за проверка на механизма на 

образуване на следи – основание и криминалистически методи. 

41. Съдебна експертиза – основание за назначаване, назначаване и 

възлагане на съдебна експертиза. 



42. Предмет и обект на съдебната експертиза. Осигуряване на сравнителни 

образци – процесуални правила и криминалистически методи 

43. Извършване на експертизата. Заключение на вещото лице. Оценка на 

заключението на вещото лице. 

44.Методика за разследване на престъпления – общи положения 

45. Разследване на убийство 

46. Разследване на кражба. 

47.Разследване на грабеж. 

48. Разследване на измама. 

49. Разследване на палеж. 

50. Разследване на документно престъпление. 

51.Разследване на контрабанда 

52. Международно разследване 
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