
 

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  

 AD 609 

 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА  

 Приета: прот. № прот. № 12 от 22.06.2020 г.; изм. прот. №4 /29.11.22 г. на 

УНС-ЦЮН 

 Лектор:  доц. д-р Славка Димитрова 

 

 

 

АНОТАЦИЯ 

По данни на Световния корупционен барометър Трансперънси Интернешънъл за 

2016 година, (най-голямото и изчерпателно изследване по рода си), България е на първо 

място по корупция в сектора на  публични услуги у нас. Липсата на достатъчно финансови 

ресурси води до неофициални плащания,  липса на правила за конфликт на интереси,  

които с течение на времето се превръщат в "нормална" практика.  

Провеждането на антикорупционно обучение е един от главните методи за 

преодоляване на тези проблеми. Учебната дисциплина е предназначена да запознае 

студентите със същността и специфичните измерения на един от най-дебатираните 

проблеми, пред които е изправено нашето общество –корупцията в контекста на 

корупцията в сферата на държавната и местна администрация 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Учебната дисциплина има за цел да даде познания относно корупцията като 

отрицателно обществено явление, нейните наказателноправни аспекти, както и да очертае 

възможностите за активно противодействие срещу подобни прояви. Тези знания ще 

позволят на завършилите да работят самостоятелно или в екип в различни области на 

държавната и местната администрация. Учебният курс има за цел да запознае обучаемите 

с действащата в страната нормативна уредба за превенция и контрол над корупцията и по 

този начин да допринесе за  подготовката на широкопрофилни и висококвалифицирани 

ръководни кадри в администрацията. 

 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

 

Тема 1. Понятие за корупция. 

Тема 2. Национални стратегии за превенция и противодействие на корупцията в 

Република България. 

Тема 3. Нормативни актове с антикорупционна насоченост в българското  

законодателство. 

Тема 4. Институции и институционална уредба. 

Тема 5. Наказателноправни аспекти на борбата с корупцията. Корупционни престъпления. 

Тема 6. Понятие за длъжностно лице. Служителите в администрацията като длъжностни 

лица. 

Тема 7. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и 

лица, изпълняващи публичноправни функции – обща характеристика. 

Тема 8. Престъпления по служба.  

Тема 9.  Подкуп. 

Тема 10. Документни престъпления. 

 

 

 

КУРСОВА  РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални задачи, като изготвят курсова работа . 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите се оценява чрез семестриален изпит. Крайната оценка се формира 

въз основа на оценката от възложените самостоятелни задачи, като с  най-голяма тежест  

(90 %)  е резултата от разработената курсова работа. 
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