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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Противодействие на пресъпността" дава знания за криминологичното понятие и 

правната характеристика на престъпността. Разглеждат същността, теорията и принципите на системата 

за управление и контрол над престъпността. Целта на лекционния курс е да запознае студентите с 

цялостната нормативна база, която регулира тази система и основните субекти. Специално внимание е 

отделено на понятието за престъпление и наказание. Разграничават се основанията за прилагане на 

основни институти в наказателното право. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Учебният курс има за цел да запознае студентите с действащата в страната нормативна уредба 

за превенция и контрол над престъпността. Студентите трябва да придобият умения и знания, като: 

- познаване законовата база, която регулира системата за превенция и контрол над 

престъпността; 

- познаване на основни понятия в криминологията; 

- познаване на основни понятия и институти в наказателното право; 

- изграждане на умения за практическо приложение на придобитите знания и умения при работа 

в държавни институции, обществени организации и други институции. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Превенция на престъпността. Същност, теории, принципи. 

Тема 2. Система за управление на превенцията и контрола над престъпността. 

Тема 3. Субекти на превенцията и контрола над престъпността. 

Тема 4. Държавна система за превенция и контрол над престъпността. 

Тема 5. Криминологично понятие за престъпление и престъпност. 

Тема 6. Наказателна политика на държавата. Наказателен закон. Структура, функции на 

наказателния закон. 

Тема 7. Общо понятие за престъпление. Състав на престъплението. 

Тема 8. Обществена опасност. Характер и степен на обществената опасност. 

Тема 9. Обстоятелства, изключващи обществената опасност. Явна малозначителност. 

Неизбежна 

отбрана. 

Тема 10. Наказуемост. Обстоятелства, изключващи наказуемостта. Тема 11. Общо понятие за 

наказание. Видове наказания. 

Тема 12. Освобождаване от наказателна отговорност. Отграничаване от освобождаването от 

изтърпяване на наложено наказание. 

Модул 2 

Тема 13. Корупционни престъпления. Подкуп.  

Тема 14. Документни престъпления 

 Тема 15. Мерки срещу изпирането на пари. 

 Тема 16. Организирана престъпност. 

 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални задачи, като изготвят курсова работа по свободно избрана 

от тях тема. 

Защитата се провежда в края на семестъра 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията и уменията на студентите се оценяват чрез курсова работа като крайната оценка се 

формира по следния начин: 90% - оценката на самостоятелната работа, 10% - присъствие и участие в 

занятията. 
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