КОНСПЕКТ
за кандидат докторантски изпит по криминалистика
№
1

Въпрос:
Криминалистика - обща характеристика. Принципи и особености.
Възникване и развитие. Връзка с други науки.

2

Криминалистична идентификация. Видове идентификации.
етапи на идентификацията.

3

Идентификация на човека по признаците на външния му вид. Словесен
портрет. Композиционни портрети.

4

Криминалистични методи и средства за откриване, фиксиране,
запазване и изземване на следи и веществени доказателства.

5

Полицейска регистрация. Същност, обекти, нормативна основа. Видове
полицейска регистрация.

6

Съдебна балистика. Видове ръчно огнестрелно оръжие. Механизъм за
образуване на следи от изстрел. Откриване, фиксиране, запазване и
изземване на огнестрелно оръжие, боеприпаси и на следите, които са
образувани. Съдебно-балистична експертиза.
Трасология. Следите като веществено доказателство – понятие и
видове. Общи въпроси.

7

8

9

Обекти и

Следи от ръце. Значение за разкриване на престъпленията.
Откриване, проявяване, фиксиране, запазване и изземване на следите
от ръце.
Следи от крака. Значение за разкриване на престъпленията.
Откриване, фиксиране, запазване и изземване на следите от крака.

10

Други следи от човек - следи от биологичен произход, следи от зъби и
др. Значение.

11

Следи от оръдия за взлом. Следи от автотранспортни средства.
Откриване, фиксиране, запазване и изземване.

12

Микроследи. Значение. Откриване, фиксиране, запазване, изземване и
изследване на микроследите.

13
Криминалистични експертизи. Обща методика на подготовката и
извършването на криминалистичните
експертизи. Назначаване на съдебни експертизи. Проверка и
оценка
на експертното заключение.

14

Съдебно-почеркова експертиза. Почерк. Основания за назначаване.
Обект и задачи. Експертиза на подписа и цифровото писмо.

15

Експертиза за установяване на техническа
подправка на подписи. Кражба на подпис.

16

Експертиза за установяване на заличаване по механичен и
химичен начин в документи и разчитане на заличения текст.
Експертиза за разчитане на залети,зацапани или зачеркнати текстове
в документи.
Експертиза за установяване на добавки в документи.
Експертиза
за установяване на преправки в документи.

17

18

19

20

21

Експертиза на материалите на документа.
Експертиза на
изгорели документи.Експертиза на текстове, написани с невидими
мастила.
Следствени и съдебни версии. Видове версии в
наказателното
производство.
Оглед на местопроизшествието. Подготовка, извършване и
закрепване на
резултатите от огледа.
Оглед на труп и освидетелстване. Особености. Подготовка и
тактика на извършване. Ексхумация.

22

Претърсване. Подготовка и тактика на извършване. Обиск.

23

Изземване. Подготовка и
тактика на извършване. Доброволно
предаване. Предоставяне на обекти от значение за разследването.
Предоставяне на данни от доставчиците на електронни услуги.

24

26

Разпит на обвиняем. Общи особености и изисквания на провеждане.
Самопризнанието и неговото значение. Особености на разпита на
непълнолетен обвиняем.
Разпит на свидетели, свидетели-очевидци и на пострадалия в
наказателното производство. Защита на свидетеля. Особености на
разпита при лъжесвидетелстване.
Тактика на разпит на малолетни и непълнолетни свидетели.

27

Разпит на вещи лица.

28

Тактика на очна ставка.

25

31

Разпознаване. Основания. Обща характеристика на подготовката,
извършването и
закрепването на резултатите от извършване на разпознаването.
Повторно разпознаване - възможности и хипотези.
Разпознаване на живи лица. Видове разпознаване
- в натура
и по фотоснимки. Разпознаване по глас. Разпознаване на трупове и
предмети.
Тактика на следствен експеримент.

32

Специални разузнавателни средства

33

Неотложни следствени действия. Първоначални следствени
действия. Последващи следствени действия. Характеристика. Общи
черти и различия.
Извънпроцесуални криминалистични средства: полиграф,
психологическо профилиране.

29

30

34

35

Разследване на убийства.

36

Разследване на автотранспортни престъпления.

37

Разследване на полови престъпления.

38

Разследване на палежи.

39

Разследване на компютърни престъпления.

40

Разследване на престъпления, свързани с наркотици.
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