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АНОТАЦИЯ 

Курсът по „Криминалистични изследвания на съдебни доказателства – следи, вещества, 

материали и изделия” е учебна дисциплина в две части - обща и особенна. Изучаването й води до 

получаване на основни знания, свързани с откриването, фиксирането, запазването, изследването 

и оценяването на доказателствен материал (следи, вещества, материали и изделия), който е 

свързан с извършено престъпление.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Изучаването на дисциплината е необходима част от подготовката на бъдещите вещи 

лица. Чрез нея студентите получават знания за: откриването на следи и други веществени 

доказателства, които имат значение за разкриване на обективната истина по наказателните дела; 

криминалистичните експертизи, с които се изследват тези доказателства; подготовката и 

извършване на отделни действия по разследването, с помощта на които се събират съдебни 

доказателства по делото. В рамките на курса обучаваните се запознават с особеностите при 

назначаването, подготовката и извършването на отделните видове криминалистични експертизи.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Материята по криминалистично изследване на съдебни доказателства се намира в 

тясна връзка с голяма част от въпросите на наказателнопроцесуалното право, съдебните 

експертизи, а също със съдебната медицина и съдебната психиатрия и някои естествени и 

технически науки. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Раздел І. Обща част 

Тема 1. Криминалистика - обща характеристика. 

Предмет на криминалистиката. Принципи и особености 

Методи, използвани в криминалистиката.  

Система на криминалистиката. 

Тема 2. Съдебна идентификация  

Същност и правно значение на съдебната идентификация.  

Обекти на идентификацията. 

Видове идентификация. 

Идентификационни и неидентификационни съдебни доказателства. 

Тема 3. Идентификация на човека по признаците на външния му вид 

Обща характеристика на признаците на външния вид на човека. 

Правно значение. Следствени действия, при извършването на които се използват. 

Тема 4. Криминалистични методи и средства за откриване и фиксиране на съдебните 

доказателства. 

Обща характеристика и правно значение. 

Вероятностният метод и методът на мисловната реконструкция. Същност и правно значение, 

хипотези и последователност на приложение. 

Методи и средства за фиксиране на съдебни доказателства. Съдържание и изисквания за 

използване на фотографската и видеофиксацията при огледа, претърсването, изземването, 

разпознаването, следствения експеримент, експертизата, разпита, очната ставка.  

Тема 5. Криминалистични методи и средства за запазване, изземване и изследване на 

съдебните доказателства. 

Обща характеристика и правно значение. 

Методи и средства за запазване на доказателствата.  

Криминалистични методи и средства за изземване на доказателствата. 

Изследване и оценка на доказателствата. Възможности и критерии. 

Тема 6. Наказателна /криминалистична/ регистрация. 

Същност и правно значение. 

Възникване и тенденции на развитие. 

Нормативна основа и правни основания за наказателна регистрация. 

Обекти на за наказателна регистрация. 

Видове за наказателна регистрация: антропометрична, поименна, дактилоскопна и др. 

Тема 7. Учение за следите. 

Следата като веществено доказателство – понятие и видове в зависимост от различни 

класификационни критерии. 

Характеристика и значение на отделните видове следи за разкриване и разследване на 

престъпленията. 

Тема 8. Следи от ръце. 

Значение. 

Място на следите от ръце при разследване на престъпленията. 

Откриване, фиксиране, запазване и изземване. 

Тема 9. Следи от крака. 



Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени посредством тези следи. 

Значение при разследване на кражби, убийства и други престъпления. 

Откриване, фиксиране и изземване. 

Тема 10. Следи от зъби, уши, устни и др.  

Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени посредством тези следи. 

Значение при разследване на кражби, убийства и други престъпления. 

Откриване, фиксиране и изземване. 

Тема 11. Други следи от човек. 

Следи от кръв; 

Други веществени доказателства от биологичен произход. Обща характеристика и значение. 

Тема 12. Следи от оръдия за взлом и от автотранспортни средства. 

Образуване и значение на следите от оръдия за взлом. 

Откриване, фиксиране и изземване на следите.  

Образуване и значение на следите от автотранспортни средства. 

Откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите. 

Тема 13. Микроследи. 

Същност и правно значение на микроследите. 

Образуване и откриване. 

Видове микроследи. Фиксиране и изземване. 

Раздел ІІ. Особена част 

Тема 14. Криминалистични експертизи. Обща характеристика. 

Същност и значение. Възникване на криминалистичните експертизи. 

Обекти и задачи на криминалистичните експертизи.  

Класификация – критерии. 

Обща методика на криминалистичните експертизи: съдържание, становища. 

Тема 15. Назначаване на съдебните експертизи. 

Общи предпоставки и изисквания. 

Назначаване на съдебни експертизи в досъдебното и съдебното производство – особености. 

Назначаване на съдебни експертизи в гражданското производство. 

Проверка и оценка на експертното заключение. 

Тема 16. Експертиза на следи от ръце. 

Обща характеристика и тенденции на използване в правораздавателната дейност. 

Експертиза на следи от ръце - назначаване, обект и задачи. 

Тема 17. Експертиза на следи от човешки крак.  

Експертиза на следи от бос човешки крак и на човешки крак обут в чорап или в обувка - 

назначаване, обект и задачи. 

Тема 18. Експертиза на следи от оръдия за взлом или от моторни превозни средства.  

Обща характеристика на експертизата на следи от оръдия за взлом. Назначаване, обект и задачи. 

Обща характеристика на експертизата на следи от моторни превозни средства. Назначаване, 

обект и задачи. 

Тема 19. Съдебнобалистична експертиза 

Обща характеристика и правно значение на съдебнобалистичната експертиза. 

Назначаване, обект и задачи на експертизата. 

Подготовка и извършване на съдебнобалистичната експертиза. 



Тема 20. Съдебнопочеркова експертиза. 

Обща характеристика. Възникване и развитие на съдебнопочерковата експертиза. 

Обект и задачи. Сравнителен материал. Други въпроси на подготовката на експертизата. 

Идентификационни признаци на почерка, подписа и цифровото писмо. 

Факти, които оказват влияние на изменението на почерка, подписа и цифровото писмо. 

Тема 21. Експертиза на подпис и цифрово писмо. 

Понятие и основни свойства на признаците на подписа и цифровото писмо.  

Тема 22. Експертизи за установяване на техническа подправка на подпис. 

Видове техническа подправка. Обект и задачи на експертизата.  

Признаци, въз основа на които се решават задачите. 

Тема 23. Експертиза за установяване на “кражба” на подпис.  

Обект и задачи на експертизата. Признаци за наличието на “кражба”. 

Общи черти и различия между експертизите за техническа подправка на подписи и “кражба” на 

подписи. 

Тема 24. Експертизи за установяване на подправки в документи. 

Експертиза за установяване на заличаване по механичен или по химичен начин и за разчитане на 

заличения текст. 

Експертиза за разчитане на залети, зацапани или зачеркнати текстове в документи. 

Тема 25. Експертиза за установяване на добавки в документа. 

Тема 26. Експертиза за установяване на преправки в ръкописния текст и в цифровото 

писмо на документа. 

Тема 27. Експертиза на материалите на документа. 

Експертиза на изгорели документи. 

Експертиза на текстове, написани с невидими мастила. 

Експертиза за установяване на временаписването /относителната давност/ на документа. 

Тема 28. Експертиза за лицева идентификация на човек по описание на пострадали, 

свидетели, по фотоснимки, череп.  

Обща характеристика. 

Назначаване, обект и задачи на експертизата. 

Тема 29. Фоноскопна експертиза по запис на гласа.  

Обща характеристика. 

Назначаване, обект и задачи на експертизата. 

Тема 30. Одорологична експертиза по иззет човешки мирис.  

Обща характеристика. 

Назначаване, обект и задачи на експертизата. 

Тема 31. Експертиза за установяване на интервенции в идентификационните 

характеристики на МПС.  

Обща характеристика. 

Назначаване, обект и задачи на експертизата. 

Тема 32. Криминалистична тактика. Понятие. Тактически подходи и правила. 

Криминалистични версии.   

Обща характеристика на криминалистичната тактика.  

Криминалистични подходи и правила.  

Същност на криминалистичната версия.  



Основания за изграждане на версии. Източници. 

“Технология” на изграждане и проверка на версиите. Киминалистични изисквания.  

Видове версии. 

Тема 33. Организация на разследването в наказателното производство. Планиране.  

Организация на разследването. Обща характеристика. Съдържание и особености. 

Същност и значение на планирането.  

Субекти, принципи и функции на планирането. 

Тема 34. Неотложни, първоначални и последващи следствени действия. 

Неотложни следствени действия. Основания. Видове. Характеристика. 

Първоначални следствени действия. Обща характеристика. Критерии за избор. 

Последващи следствени действия. Обща характеристика. Типични последващи следствени 

действия. 

Общи черти и различия между неотложните, първоначалните и последващите следствени 

действия. 

Тема 35. Оглед на местопроизшествието.  

Обща характеристика и значение на огледа. 

Подготовка на огледа. 

Тактика на извършване на огледа - статичен и динамичен стадий. 

Съдебен оглед – особености и значение. Хипотези на извършване. 

Тема 36. Оглед на труп и освидетелстване. 

Оглед на труп - обща характеристика и значение. 

Подготовка на огледа. Задължително участващи лица. 

Тактика на извършване на огледа. Особености в зависимост от състоянието на трупа. 

Повторен оглед на труп /ексхумация/ - законови изисквания. 

Освидетелстване - обща характеристика и значение. 

Законови и тактически изисквания. Разлика на освидетелстването от другите видове оглед. 

Подготовка и тактика на извършване на освидетелстването.  

Повторен оглед на местопроизшествието. 

Тема 37. Разпит. Общи въпроси. 

Обща характеристика на разпита. Значение. 

Подготовка на разпита. Общи изисквания. Съдържание на подготовката. Хипотези. 

Тактика на извършване на разпита. Общи изисквания. 

Видове свободен разказ. Класификация на въпросите, които могат да бъдат зададени. 

Основни тактически способи, използвани при разпита - характеристика. 

Разпит на територията на местопроизшествието. Особености. 

Тема 38. Очна ставка. 

Правни основания за извършване, същност и значение на очната ставка.  

Подготовка и тактика на провеждане на очната ставка. 

Особености на очната ставка в съдебно заседание. 

Тактика на очна ставка между повече от две лица. 

Общи черти и различия между очната ставка и разпита. 

Очна ставка в гражданското производство. 

Тема 39. Разпит на свидетели в наказателното производство. 

Значение на разпита на свидетели. Видове свидетели. 



Особености на подготовката и извършването на разпита. 

Разпит на пострадалия от престъплението. 

Разпит на свидетели-очевидци. 

Разпит на други свидетели. 

Разпит на свидетели в съдебно заседание. Особености. 

Особености на разказа при лъжесвидетелстване. 

Защита на свидетеля. 

Тема 40. Разпит на обвиняеми и подсъдими. 

Подготовка и тактика на разпита на заподозрени. Значение на обясненията. Сравнение с разпита и 

обясненията на обвиняемия. 

Подготовка и тактика на разпит на обвиняемия. Хипотези в зависимост от броя и позицията на 

обвиняемите, епизодите на делото, наличието или липсата на веществени доказателства и т.н. 

Особености на разпита на непълнолетни обвиняеми. 

Самопризнанието и неговото значение 

Разпит на подсъдими - общи черти и различия с разпита на обвиняеми. Подготовка и извършване. 

Тема 41. Разпит на малолетни и непълнолетни лица.  

Обща характеристика и значение на свидетелските показания на непълнолетни. 

Процесуални и криминалистични различия от разпита на пълнолетни. 

Особености на подготовката и извършването на разпита. 

Тема 42. Разпит на вещи лица в досъдебната и в съдебната фаза на наказателния 

процес. 

Обща характеристика на разпита на вещи лица. Разлика от разпита на свидетели. 

Подготовка и извършване на разпита.  

Особености на разпита при колективна експертиза.  

Хипотези: при противоречие в изводите на вещите лица; при неявяване на всичките вещи лица и 

т.н. 

Тема 43. Специални разузнавателни средства (СРС).  

Обща характеристика и правна регламентация на СРС. 

Оценка на получените от използването на СРС резултати.  

 

КУРСОВА РАБОТА - Не се предвижда. 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът се провежда в края на втория семестър. Той протича под формата на писмен 

отговор на два въпроса от конспекта – един от общата и един от особената част. 
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