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„Криминология и политики за превенция на престъпността” 

 

резюме на програмата 

 

 Магистърската програма „Криминология и политики за превенция на 

престъпността” е продукт на сериозен анализ на социалната и институционална среда, 

както и на актуалните тенденции в науката за престъпността и практиките за превенция 

на криминалното и девиантното поведение. Учебните курсове и тяхното съдържание са 

плод на дългогодишния професионален опит на утвърдени български учени и 

специалисти. Същевременно учебните програми са наситени със съвременни научни 

знания, които напълно отразяват световните постижения в тази област. Магистърската 

програма е особено актуална, предвид необходимостта от активно институционално и 

гражданско противодействие на престъпността и социалните девиации. Тя е 

единствената такава магистърска програма в България, като по този начин се отговаря 

на острата необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти по 

превенция и противодействие на престъпността. 

 Структурно магистърската програма „Криминология и политики за превенция на 

престъпността” се състои от три блока. В първия блок са включени базисни 

дисциплини. Изучаваните предмети са: Проблеми на наказателно право и процес, 

Проблеми на административно право и процес, Проблеми на наказателно-

изпълнителното право, Криминология, Виктимология, Социология на правото, 

Юридическа психология. Във втория блок са включени специализирани предмети, 

като: Криминология (специална част), Методика на криминологичните изследвания, 

Система за противодейстие на престъпността, Криминална психология, Пенитенциарна 

психология,  Личност на престъпника. Третият блок се състои от две специализации: 

Превенция на престъпността и Ресоциализация на криминално проявени лица. В тях са 

включени предмети, като: Превенция на общата престъпност, Превенция на 

организираната престъпност, Превенция на тероризма, Превенция на непълнолетната 

престъпност, Превенция на корупцията, Психология, социология и педагогика на 

девиантното поведение, Психологически портретиране на правонарушители и др. 

 Програмата предвижда стажове на студентите в Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията” - Министерство на правосъдието, Академия на МВР и 

Научноизследователския институт по криминалистика и криминология – МВР, което 

позволява свързване на теоретичните знания с практиката в съответните области и така 

осигурява комплексна подготовка на обучаваните.  

 Завършилите програма ще имат възможност да работят като: специалисти 

(ръководни и експертни длъжности) в публичния сектор за противодействие на 

престъпността, специалисти (ръководни и експертни длъжности) в публичния сектор за 

ресоциализация на криминално-застрашени и криминално-проявени лица, 

изследователи в научни звена и екипи. Областите, в които ще могат да се реализират 

завършилите програмата, са: система на правосъдието, полиция и служби за сигурност, 

пенитенциарна система, структури на държавната и местната власт, служби за граничен 

контрол и контрол на миграцията, НПО. 

 



Преподаватели в магистърската програма „Криминология и политики за превенция на 

престъпността” 

 

1. проф. д-р Христо Георгиев 

2. проф. д-р Николай Арабаджийски 

3. проф. д-р Ненко Дойков 

4. проф. д-р Александър Воденичаров 

5. проф. д.н Георги Близнашки 

6. проф. д.н. Анна Мантарова 

7. проф. д-р Калин Гайдаров 

8. доц. д-р Венелин Георгиев 

9. доц. д-р Тодор Коларов 

10. доц. д-р Мартин Канушев 

11. доц. д-р Васил Янарлиев 

12. доц. д-р Петя Шопова 

13. доц. д-р Емил Маджаров 

14. доц. д-р Димитър Вацов 

15. доц. д-р Тони Манасиева 

16. д-р Тихомир Стойчев 

17. гл.ас. д-р Ралица Костадинова 

 


