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                  ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ НА  

                       на проф. д.ю.н.  Йонко Димитров Кунчев 

 

          1. Образование: 

- Магистър по  специалност “Управление на обществения ред” – Висша 

специална школа МВР    (Академия на МВР) 

- Магистър по специалност “Право” с професионална квалификация 

“юрист” – Нов Български университет  

 2. Научно-образователна степен  

- Доктор по право (кандидат на юридическите науки) - специалност 

“Наказателен процес, съдоустройство, прокурорски надзор и криминалистика” – 

Академия на МВД,  СССР, гр. Москва – 1986 г.       

          3. Научна степен: 

 Доктор на юридическите науки   

 4. Научно звание:  

 Професор по криминалистика /специалност 05.05.19/   

          5. Професионална кариера:  

- Инспектор в криминалната полиция /1979 - 1982 г./ 

- Научен сътрудник по криминалистика в Научноизследователския 

институт по криминалистика и криминология – МВР 

- Началник на секция ,,Борба с криминалната престъпност” в 

Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при 

МВР / 1990 - 1993г./ 

- Началник на сектор ,,Противодействие на престъпността” в НИКК-МВР  

/1993 - 1995г./  

- Ректор на Висшия институт на МВР /Академия на МВР/ - 1995 - 1997 г./ 

- Ръководител на секция “Криминалистика” в катедра  ,,Правни науки” и 

преподавател по криминалистика в Академията на МВР  /1997 - 1999 г./  

- Ръководител на катедра ,,Наказателно-правни науки” в Академията на 

МВР - от 1999  до 2009 г.  

- Професор по криминалистика във ВСУ „Черноризец Храбър” на основен 

трудов договор – от 2010 г.  

- Ръководител на пет магистърски програми по различни видове съдебни 

експертизи във ВСУ „Черноризец Храбър”  от 2012 г.  

- Професор по криминалистика в ЮФ на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” –на втори трудов договор от 2012 г. 

- Зам. декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски” (2012-2015) 

- Адвокат в Софийска адвокатска колегия – от 2014 г. 

- Декан на ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър” – от ноември  2019 г. 
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            6. Научна кариера: 

- Задочна докторантура и защита на дисертация по криминалистика в 

Академията на МВД, СССР,  гр. Москва – 1982- 1986 г. 

- Научен сътрудник III-та – I-ва степен в Научноизследователския 

институт по криминалистика и криминология - МВР - 1982 – 1994 г.  

- Старши научен сътрудник II-ра степен по криминалистика  от ВАК - 

1994 г. 

-  Доктор на юридическите науки с диплома от ВАК  - 19.02.2001 г.  

- Професор по криминалистика със свидетелство от ВАК – 17.03.2004 г. 

   7. Преподавателска дейност:  

-  Лекционни курсове по криминалистика в Юридическия факултет на СУ 

“Климент Охридски” /1988 -1997 г/ 

- Лекционни курсове по криминалистика в Академията на МВР – от 1995 – 

2009 г.  

- Лекционни курсове по криминалистика и криминология в НБУ /1997-

2001 г./ 

- Лекционни курсове по криминалистика в Юридическия факултет на 

Пловдивския университет - от 1998 г. 

- Лекционни курсове по криминалистика и наказателен процес във 

Варненския свободен университет - от 2000 г. 

-  Лекционни курсове по криминалистика и криминология в Юридическия 

факултет на УНСС ( от 1990 до 2012 – с прекъсвания) 

- Лекционни курсове в катедра „Национална и регионална сигурност” – 

УНСС от 2012 г  

- Лекционни курсове по криминалистика, наказателен процес и обща 

теория на съдебните експертизи  в Кипър (Каса Колидж – Никозия) – от 2010 г. 

- Лекционни курсове във ВСУ „Черноризец Храбър” по криминалистика, 

съдебна експертология и др. от 2000 г. 

   9. Обществено-научна дейност: 

- Член на Българската асоциация по криминология 

- Зам. председател на дружеството на съдебните медици и криминалистите 

в България /1996 - 2000 г./ 

- Научен секретар на Научния съвет на Научноизследователския институт 

по криминалистика и криминология /1992 - 1995 г./  

- Член на Съвета на ректорите /1995 - 1997 г./ 

- Член на СНС по организация и управление извън сферата на 

материалното производство /вътрешен ред и сигурност/ и специална тематика 

при ВАК - от 1999 г. 

- Научен секретар на Академичния съвет на Академията на МВР- 2002-

2004 

- Зам. председател на научния съвет към ВАК “Защита на националната 

сигурност” – от  2004 г 

- Член на Асоциацията на полицейските началници – от 2006 г 
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   10. Научноизследователска  дейност: 

Изследване на организационните и тактическите проблеми, свързани с 

разкриването, разследването на престъпления и превенция на престъпността – 

100 научни публикации:  монографии, студии, статии, учебни и практически 

пособия.  

Основни трудове:  

1. Превенция на престъпността в селските райони. НИКК, 1994 г. (в 

съавторство);  

2. Събиране и оценка на информацията за неизвестния извършител в 

началния етап на разследването. С. 1987; 

 3.Теоретико-приложни аспекти на криминалистическата характеристика 

на престъплението. С., 1988; 

 4. Разследване на престъпления, свързани с наркоманията. С., 1990 /в 

съавторство/; 

 5. Разкриване на престъпни посегателства срещу моторни превозни 

средства. С., 1991; 

 6. Времето, престъплението и криминалистическото познание. С., 1991; 

 7. Криминалистика: престъпление, отражение, познание. С., 2000; 

 8. Криминалистическа тактика. С., 2004; 

 9. Съдебни експертизи. Обща част. С., 2005 /в съавторство/; 

 10. Съдебни експертизи. Особена част. С., 2004 /в съавторство/; 

 11. Полицейско разследване. Тактика и методика. С.,2004; 

  12. Ръководство за разследване. 500 въпроси и отговори. С., 2008; 

 13. Съдебни експертизи. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012 (съавторство); 

 14. Криминалистика от „А” до „Я”. С., 2013;  

  15. Видеоконферетният разпит в българския наказателен процес и в 

международното сътрудничество по наказателни дела (студия) – 2014 г. 

16. Курс по криминалистика. Въведение в криминалистиката. Том първи. 

Сиела, 2020 

17. Курс по криминалистика. Методология на криминалистическото 

познание. Сиела. 2021 

12. Научно-приложна дейност  

- Консултантантска дейност  в  Главно следствено управление – МВР   при 

разкриване и разследване на убийства  /1984 - 1989г./; 

- Участие в 13-тия международен симпозиум по криминалистика в гр. 

Варна – 1985 г.;   

Участие в изготвянето на Националната програма за противодействие на 

престъпността – 1994 г.;  

- Изготвяне на проект за закон за Вещите лица, преводачите и 

тълковниците – 2010 г.;  

- Участие  на Конгрес на ООН по превенция на престъпността -  Египет, 

Кайро – 1995 г.; 
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-  Участие в международна научна конференция за противодействие на 

престъпността в Украйна – Ялта, 2009 г.; 

- Участие в международна научна конференция в Киевския университет по 

право – 2013 г.;  

- Участие в международна научна конференция по съвременни проблеми 

на съдебните експертизи  в Русия, гр. Москва – 2014 г.;  

- Научно ръководство на дипломанти и докторанти; 

13. Специализации по проблемите на противодействие на 

престъпността в други страни 

Проучване опита на органите на полицията в Русия, Германия, Холандия, 

Франция, Великобритания, Чехия, Полша, Египет, Украйна, Румъния 
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