
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

В Ъ П Р О С Н И К 

По  К Р И М И Н О Л О Г И Я 
 

1.Криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата 

на науките.Методология и методика на криминологията.   

2. Възникване и развитие на криминологичната мисъл. Криминологични школи: 

класическа школа; позитивистична школа; марскистка школа; клинична криминология; 

критична криминология. 

3.Криминологията в България.   

4.Учение за престъпността – понятие за престъпността като социално 

явление.Количествени и качествени признаци  на престъпността. Методи за измерването им. 

5.Цената на престъпността – икономически и социални измерения. География на 

престъпността. 

6. Латентна   престъпност. Признаци за измерване. 

7.Детерминираност на престъпността.Социални противоречия и престъпност. 

8. Личността в криминологията. Методи за изследване на личността.  

9. Личност на престъпника. Основни признаци за изучаване наличността.Възраст и 

престъпност. 

10. Механизъм на престъпното поведение, фактори за формиране личността на 

престъпника.Съотношението между биологичното и социалното при изучаване личността на 

престъпника. Типология на престъпниците. 

11. Виктимология. Развитие на виктимологията. Жертва. Виктимност. Виктимизация. 

12.Типология на жертвите. Антивиктимогенна политика. 

13. Криминология и наказателна политика. Развитие на формите на контрол над 

престъпността – стеризилизация, кастрация, нова социална защита, освобождаване от 

наказателна отговорност, медиация; декриминализация и депенализация. 

14. Превенция на престъпността – същност, задачи, видове, класификация на мерките. 

15. Институционализиране на превенцията и контрола над престъпността - система за 

управление на превенцията и контрола над престъпността и нейните субекти. 

16.Цели и задачи и организация на криминологичните изследвания. 

17. Криминологично прогнозиране - понятие, цели, предпоставки, видове. Етапи на 

процеса на превенция.  

 

ОСОБЕНА ЧАСТ 
 

1.Престъпността в съвременния свят. Проблемът за глобализацията. Регионални 

особености. 

2.Престъпността в България – социални промени и престъпност. 

3.Конвенционална престъпност. Характеристики. Тенденции. 

4.Престъпност срещу собствеността. 

5.Престъпност, засягаща живота и здравето на човека и неговата личност. 

6.Икономическа престъпност – основни характеристики и особености. Престъпност на 

„белите яки”. Корпоративна престъпност 

7. Корупция и престъпност. Антикорупционни стратегии. 

8. Квазиконвенционална престъпност. Характеристика. Тенденции.  

9. Компютърна престъпност– обща характеристика. 

10.Непредпазлива престъпност – обща характеристика.Престъпност по транспорта. 

11.Екологична престъпност– обща характеристика.  

12.Организирана престъпност – история, съвременни проблеми.  

13.Организирана и групова престъпност. Стратегии за борба с оганизираната 

престъпност. 

14.Престъпност на непълнолетните. Младежка престъпност. 



15.Престъпност на жените. 

15.Рецидивна престъпност. Професионална престъпност. 

16.Маргиналност и престъпност. Социална патология и престъпност – самоубийства, 

наркомании, алкохолизъм, проституция. 
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 Начин на провеждане на изпита 
 

             Писмен изпит под формата на тест с открити въпроси1 . 

 

      Изготвил: 

      

                           доц. д-р Св.Маргаритова 

София, 2013 г. 

                                                      
1 Примерни тестове са качени  на сайта ми: pravanachoveka.com 

http://www.coe.int/cybercrime

