
 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ   УНИВЕРСИТЕТ  -   В А Р Н А  

Ф И Н А Н С О В О  –  С Ч Е Т О В О Д Е Н  Ф А К У Л Т Е Т  

КАТЕДРА  „ПРАВНИ НАУКИ“ 

 

       

       УТВЪРЖДАВАМ: 

                Ректор: 

                                ( Проф. д-р Пл. Илиев) 

          

 

 

                У  Ч  Е  Б  Н  А      П  Р  О  Г  Р А  М  А 
 

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: “НАКАЗАТЕЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРАВО”; 

ЗА СПЕЦ: „Съдебна администрация“; ОКС „бакалавър“  

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 4;  СЕМЕСТЪР: 8;  

ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 150 ч.; в т.ч. аудиторна  60 ч. 

КРЕДИТИ: 5 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

 

       ВИД  УЧЕБНИ  ЗАНЯТИЯ 
ОБЩО(часове) 

СЕДМИЧНА 

НАТОВАРЕНОСТ 

(часове) 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

 т. ч. 

 ЛЕКЦИИ 

 УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/  

лабораторни упражнения) 

 

ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 

 

 

30 

30 

 

 

90 

 

 

2 

2 

 

 

- 

 

                        

 

 

      Изготвили програмата: 

1.  ………………………………….. 

 (доц. д-р Андрияна Андреева) 

 

2.  …………………………………… 

                                                 (доц. д-р Галина Йолова) 

 

 

                     Ръководител катедра: ………………………………….. 

                            „Правни науки“             (доц. д-р Андрияна Андреева) 
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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Учебната програма “Наказателно-изпълнително право ” предвижда да бъдат разгледа-

ни  въпроси, свързани с  изпълнение на наказанията по Наказателния кодекс. 

Тя разглежда правната уредба, основните принципи на организацията в системата от 

органи и места за изпълнение на наказанията. 

 Целта на обучението е да запознае студентите със същността и спецификите при из-

пълнение на наказанията по НК.  

Преподаването на учебната дисциплина и изучаването и от студентите в специалност 

„Съдебна администрация“ е необходима част от тяхната професионална подготовка, като 

придобитите знания ще им бъдат полезни за тяхната бъдеща практическа работа. 

Очакваните резултати от лекционния курс включват овладяване на необходимите знания 

от студентите за изпълнение на наказанията по НК  и взаимодействието между различните 

органи в държавния апарат по съчетаването на изпълнението на наказанието с процеса на пре-

възпитани и поправяне на осъденото лице.  

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

ТЕМА 1.Понятие за наказателно-изпълнително право-определение, 

особености и основни принципи. Отграничаване и връзка с други 

правни отрасли. 

2 2  

1.1. 
 Понятие за наказателно-изпълнително право-определение, 

особености и основни принципи 
   

1.2. 
Отграничаване и връзка на наказателно-изпълнително право с 

други правни отрасли. 
   

ТЕМА 2. Наказание лишаване от свобода- същност и съдържа-

ние.Органи по изпълнението на наказанието лишаване от свобода. 

Места за лишаване от свобода 
3 3  

2.1. 
Същност и съдържание на наказанието лишаване от свобода. 

Положителни и отрицателни страни на наказанието.. 
   

2.2. 

Органи по изпълнението на наказанието лишаване от свобода- 

видове и правомощия. Места за лишаване от свобода- обща 

характеристика , видове и организация. 

   

ТЕМА 3.Разпределение на лишените от свобода. 2 2  

3.1. 

Разпределение на лишените от свобода по затвори, поправи-

телни домове и затворнически общежития- принципи, крите-

рии и органи, които извършват разпределението. 

   

3.2. Преместване на лишените от свобода.    

ТЕМА 4.Правно положение на лишените от свобода. 2 2  

4.1. 
Правно положение на лишените от свобода- обща характерис-

тика. 
   

4.2. 
 Отражение на лишаването от свобода върху правосубектност-

та на осъдените лица.. 
   

ТЕМА 5. Режим на изтърпяване н наказанието лишаване от свобода 2 2  

5.1. 
Понятие и същност на режима в местата за лишаване от свобо-

да 
   

5.2. Съдържание на отделните видове режим.    

ТЕМА 6. Определяне и изменение на режима 2 2  

ТЕМА 7. Обществено-полезен труд на лишените от свобода. 2 2  
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ТЕМА 8. Идейно-възпитателна работа с осъдените. Общообразова-

елно и професионално-техническо обучение 
3 3  

ТЕМА 9. Самодейни органи на лишените от свобода 2 2  

9.1. 
 Същност и значение на самодейните органи на лишените от 

свобода. Видове самодейни органи. 
   

9.2. 
Основни форми на участие на обществеността  в работата на 

местата за лишаване от свобода. 
   

ТЕМА 10.Средства за поддържане на реда и  дисциплината 3 3  

10.

1. 

Обща характеристика на средствата за поддържане на реда и  

дисциплината в метата за лишаване от свобода.. 
   

10.

2. 

Награди (поощрения) и наказания в местата за лишаване от 

свобода. Други средства за поддържане на реда и дисциплина-

та 

   

ТЕМА 11. Освобождаване от местата за лишаване от свобода. Осо-

бени правила за неплънолетни затворници. 
2 2  

11.

1. 

Обща характеристика на освобождаването от местата за лиша-

ване от свобода.Работа с освобождаваните затворници. 
   

11.

2. 

Същност и условия за зачитане на работните дни за намаляване 

срока на наказанието. Основания и ред за отмяна на зачитането 

на работните дни. 

   

11.

3. 

Особени правила за изпълнение на наказанието лишаване от 

свобода по отношение на неплънолетните затворници.. 
   

ТЕМА 12. Изпълнение на отделни видове наказания по НК 3 3  

12.

1. 
Изпълнение на наказанието доживотен затвор.    

12.

2. 

Изпълнение на наказанията без лишаване от свобода- проба-

ция, конфискация, глоба и лишаване от права. 
   

ТЕМА 13. Контрол и надзор върху местата за лишаване от свобода  2 2  

13.

1. 

Прукурорски надзор за законност при изпълнение на наказани-

ята.Ведомствен и обществен контрол върху дейността по из-

пълнение на наказанията.Контрол от омбудсмана. 

   

13.

2. 
Право на лишените от свобода на молби и жалби.    

 Общо: 30 30  
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ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Тест и писмен въпрос 1 10 

1.2. Литературен обзор 1 10 

1.3. Домашна работа - писмена по зададена конкретна задача 1 10 

1.4. Работа с нормативни актове 1 10 

1.5. Сравнителноправни изследвания 1 10 

Общо за семестриален контрол: 5 50 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит - класически писмен с 2 изтеглени на лотариен принцип 

въпроса 

1 40 

 Общо за сесиен контрол: 1  

 Общо за всички форми на контрол: 7 90 
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