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1. Предмет и система на криминалистиката като  специална 

наказателноправна наука. Възникване и развитие. Връзка с други 

науки. 

2. Идентификация на човека по признаците на външния му вид. 

Словесен портрет. Други криминалистични методи и средства за 

откриване на извършителя и установяване на самоличността на 

пострадалия – композиционни портрети, скулптурна 

реконструкция, възрастова прогресия и др. 

3. Криминалистични методи и средства за откриване на следи и 

веществени доказателства – мисловни методи, детайлен оглед, 

инструментални методи. Процесуална и криминалистична 

фиксация на доказателствата. Съдебна фотография – 

фотографски методи и видове снимки. Видеозаписи. Методи и 

стредства за запазване, изземване и изследване на следи и 

веществени доказателства – общи въпроси. 

4. Полицейска регистрация – същност, значение и обекти на 

регистрация. Нормативна основа. Видове полицейска 

регистрация.  

5. Съдебна балистика. Видове ръчно огнестрелно оръжие. 

Механизъм на образуване на следи от изстрел. Откриване, 

фиксиране, запазване и изземване на оръжия, боеприпаси и следи 

от изстрел. Съдебна балистична експертиза – идентификационни 

и неидентификационни задачи; изследователски методи. 

6. Учение за следите - трасология. Понятие за следа. Класификации 

на следите. 

7. Следи от ръце. Свойства на кожния релеф на ръцете. Откриване, 

фиксиране, запазване  и изземване на следите от ръце. 

Дактилоскопна експертиза. 



8. Следи от крака - откриване, фиксиране, запазване  и изземване на 

следите. Индивидуализация на походката въз основа на пътечка 

на следи от крака. Трасологична експертиза на следи от крака. 

Следи от автотранспортни средства. 

9. Други следи от човека – следи от зъби, следи от биологичен 

произход. 

10.  Експертизи на почерка. Понятие за почерк. Свойства и признаци 

на почерка. Фактори, които влияят на проявлението на почерка. 

Подготовка, извършване и протоколиране на почерковите 

експертизи. Изследователски методи. 

11.  Експертизи за техническо изследване на документи – видове, 

типични признаци на техническите подправки, изследователски 

методи. 

12.  Планиране на разследването. Изграждане и проверка на системи 

от версии. Първоначални, неотложни и последващи действия по 

разследването. 

13.  Оглед на местопроизшествието - подготовка, тактика на 

извършване, фиксиране на резултатите. 

14.  Оглед на труп. Особености, външен и вътрешен оглед на труп. 

Фиксиране на резултатите. 

15.  Освидетелстване – същност и отграничения от сходни способи 

на доказване. Подготовка, тактика на извършване, фиксиране на 

резултатите. 

16.  Претърсване и изземване. Основания за извършване. 

Процесуални и криминалистични аспекти на подготовката. 

Тактика на извършване. Фиксиране на разултатите. 

17.  Обиск. Същност и отграничение от сходни способи на доказване. 

Подготовка, тактика на извършване, фиксиране на резултатите. 

18.  Разпит. Общи въпроси на подготовката и тактиката на 

извършване. Свободен разказ и въпросно-отговорна форма на 

разпита. Основни тактически способи. Разпит в досъдебното 

производство пред съдия. 

19.  Разпит на свидетели. Тактика на разпит на добросъвестни 

свидетели. Тактика за разпит при съмнения за 

лъжесвидетелстване. Защита на свидетелите. 



20.  Разпит на малололетни и непълнолетни свидетели. Особености 

на подготовката и тактиката на извършване. 

21.  Разпит на обвиняем. Процесуални и тактически аспекти на 

подготовката. Тактически способи. Гаранции за спазване на 

правото на защита на обвиняемия и привилегията му срещу 

самообвинение. 

22.  Очна ставка – същност и отграничение от разпита. Подготовка, 

тактика на извършване и фиксиране на резултатите. 

23.  Разпознаване. Процесуални и тактически аспекти на 

подготовката, предварителен разпит на разпознаващото лице. 

Тактика на предявяване за разпознаване на живи лица. 

Особености на разпознаването на други обекти -  предмети, 

трупове и др. 

24.  Следствен експеримент. Същност, видове експерименти и 

граници на експериментирането, Подготовка, тактика на 

извършване и проверка на резултатите. 

25.  Разследване на убийства. Типични следствени ситуации. 

Първоначални и неотложни действия по разследването. 

Последващи действия по разследването. 

26.  Разследване на автотранспортни престъпления. Типични 

следствени ситуации. Първоначални и неотложни действия по 

разследването. Последващи действия по разследването. 

27.  Разследване на престъпления, свързани с наркотици. 

Наркотични вещества, прекурсори и аналози – видове и 

въздействие върху човешкия организъм.  Първоначални и 

неотложни действия по разследването. Последващи действия по 

разследването. 

28.  Разследване на изнасилвания. Криминалистична характеристика. 

Типични първоначални действия по разследването. 

29.  Разследване на палежи. Типични следствени ситуации. 

Първоначални и неотложни действия по разследването. 

Последващи действия по разследването. 
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