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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава основни знания за основни понятия и институти в наказателното 

право и разглежда престъпленията, по които се извършва митническо дознание. В рамките на 

дисциплината студентите се запознават с основни понятия институти на наказателното право, 

както и със съставите на митническите престъпления. 

 
 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания, които да дават възможност за 

практическо прилагане на нормите на НК в бъдещата работа. Това включва: 

получаване на основни теоретични познания за понятията и институтите на наказателното право; 

формиране на навици за юридическо мислене и изразяване; 

изграждане на умения за писмено аргументиране на становище и изработване на правни текстове; 

изграждане на основни навици за практическо тълкуване на наказателноправните норми; 

придобиване на умения за работа със закона и съдебната практика. 

 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е основна в наказателноправната материя.Предполага познания по обща 

теория на правото и административно право. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1. Понятие за престъплението – елементи на понятието. 

Тема 2. Отграничаване на престъплението от административното нарушение. 

Тема 3. Обект, предмет и средство на престъплението. 

Тема 4. Състав на престъплението. Понятие за състава, видове състави. 

Тема 5. Групи признаци на състава на престъплението. 

Тема 6. Квалифициране на престъплението. 

Тема 7. Продажба на акцизни стоки без бандерол – чл. 234 НК. 

Тема 8. Квалифицирана контрабанда  по чл. 242, ал. 1, б. „а”, „в”,„e” и „ж“ НК. 

Тема 9. Квалифицирана контрабанда  по чл. 242, ал. 1, б. „б” НК. 

Тема 10. Квалифицирана контрабанда  по чл. 242, ал. 1, б. „г” НК. 

Тема 11. Квалифицирана контрабанда  по чл. 242, ал. 1, б. „з” НК. 

Тема 12. Квалифицирана контрабанда  по чл. 242, ал. 2 и 3 НК. 

Тема 13. Нарушаване на правилата на транзитния пренос на стоки – чл. 242а НК. 

Тема 14. Нарушаване на правилата за вноса и износа на валутни ценности и задължението 
за декларирането им – чл. 251 НК. 

 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда писмено в тестова форма. Оценката е по шестобалната система. 
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3. Нормативни актове 

Наказателен кодекс; 

Закон за акцизите и данъчните складове; 

Валутен закон; 

Закон за митниците. 
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CRIRMINAL LAW 

Prof. Momiana Guneva 

This course is an introductory study of the criminal law, including theories of punishment, analysis of the 

elements of criminal liability and available defenses, and consideration of specific crimes as defined by 

Criminal code. 

 

 


