
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

ВЪПРОСНИК 

по “КРИМИНАЛИСТИКА”    за студентите 

от специалност    “Право” 

 

1. Предмет и структура на криминалистиката. 

2. Изграждане и проверка на версии. 

3. Същност на идентификацията. Видове на идентификацията. 

4. Понятие за следа. Следи-отпечатъци. 

5. Следи-предмети и следи вещества. Изменение свойствата на обектите в 

качеството на следа.  

6. Следи-миризми. Пространствени изменения 

7. Съдебна балистика. 

8. Криминалистическо изследване на почерк . 

9. Изследване на писмената реч. Техническо изследване на документи. 

10. Идентификация на човека по външни признаци. 

11. Криминалистическа регистрация. 

12. Оглед на местопрестъпление – същност, подготовка и провеждане. 

13. Метод за получаване на информация за механизма на разследваното съ-

битие при огледа на местопроизшествието. Принципен подход за устано-

вяване на инсценировка на разследваното събитие при оглед на местоп-

роизшествието. 

14. Методи за получаване на информация за извършителя при огледа на мес-

топроизшествието. 

15. Оглед на труп, лице и предмет. 

16. Претърсване и изземване – същност и подготовка. 

17. Стадии на претърсването. Тактика на обиск. 

18. Структура и подготовка на разпита. 

19. Разпит на свидетел. Особености при разпита на малолетни и непълнолет-

ни свидетели. 

20. Разпит на обвиняем. Използване на доказателства в процеса на разпита на 

обвиняемия. Оценка на самопризнанието на обвиняемия. 

21. Разпознаване – същност, подготовка и стадии. 

22. Разпознаване на лице, труп с неустановена самоличност, предмет. Други 

обекти на разпознаване. 

23. Следствен експеримент – същност и подготовка. 

24. Следствен експеримент с цел проверка възможността за получаване на 

възприятие за определен факт.Следствен експеримент с цел проверка 

възможността за извършване на определени дествия. 

25. Назначаване на експертиза. Видове експертизи. Осигуряване на образци 

за сравнително експертно изследване. Заключение на вещно лице. Оценка 

на заключението на вещното лице. 



 

26. Разследване на убийство. 

27. Разследване на блудство и изнасилване. 

28. Разследване на грабеж и кражба. 

29. Разследване на документни престъпление. 

30. Разследване на палеж. 
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