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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAN 3024
2. Наименование на учебната дисциплина: Криминологичен и наказателно-правен анализ

на митническите престъпления
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д.ю.н. Боян Станков
9. Резултати от обучението – Митническите престъпления се разглеждат в контекста на
общата и в частност на традиционната, икономическата и организираната престъпност с
отчитане на тяхното нарастване и масовост в период на глобализация на престъпността и
превръщането й в транснационална. Задачите, във връзка с постигане на тази цел, се свеждат
до: определяне мястото на митниците и митническите служители в борбата с митническите
престъпления и правонарушения; дейностите на противодействието им с оглед спецификата
на видовете престъпност и съществуващия митнически режим.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания:  Студентите да познават - понятие за престъпността, принципи
на криминологичния анализ, източници на информация, подходи на извършване на анализа,
цели и задачи с цел противодействие на престъпността.
12. Съдържание на курса - Дисциплината обхващ система от знание за наказателноправните и
криминологични аспекти на митническите престъпления и усвояване на подходи за анализ на
митническото престъпление като социален феномен и разследване на отделните
престъпления. Особен акцент на дисциплината е поставен върху дейностите на
организираната престъпност, прането на пари и корупцията. Проблемите се разглеждат
двустранно с оглед на посегателствата отвън, с които се нарушава митническия режим, както
и с оглед на създаване на условия в самата система от митнически органи за такива
посегателства.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа

15. Методи и критерии на оценяване: Финалният контрол се осъществява чрез изпит
включващ тест, писмено изложен анализ на огледални статистики и събеседване.

16. Език на преподаване: български


