
 

СПЕЦИАЛНОСТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЕКСПЕРТ ПО СИГУРНОСТТА” 

Срок на обучение: 2 години /4 семестъра/ 

Форма на обучение: редовна 

  

Магистърската  програма по специалността „Национална сигурност“ предвижда обучение с 

основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в 

областта на  сигурността.  

Програмата има за цел да осигури на обучаваните специализирани знания за работа в 

различните управленски и административни звена в сферата на националната сигурност. Това ще им 

даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в 

процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и 

неправителствения сектор, с цел противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност и 

гарантиране защитеност на гражданите и демократичните институции, които са органична част от 

общите усилия в ЕС и НАТО, водещи до реализиране на визията за единно пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие.  

Програмата за обучение е изградена на основание на  концепцията за оптимално 

хармонизиране подготовката с цел получаване на базова компетентност в областта на гражданските и 

военните  аспекти на сигурността и възможността за реализация в структурите им за управление. 

Обучението по специалността ще се осъществи чрез изучаване на основополагащи и 

профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини 

(специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.   

Завършилите магистърската програма ще познават (придобити нови знания): 

 организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, 
обществения ред, гражданската защита, разузнаването и контраразузнаването и дипломацията; 

 нормативните и подзаконовите актове, регламентиращи изграждането, функционирането и 
управлението на националната сигурност; 

 знания за информационните и комуникационните системи за осигуряване на ресурси за 
националната сигурност в условията на екологична целесъобразност; 

 имат специализирани знания и да могат да прилагат основните процедури при управление на 
кризи от невоенен характер; 

  могат да прилагат политики на въздействие върху подсистемите на националната сигурност и 
да изпълняват контролно-регулативни функции; 

 основни аспекти от политиката на НАТО в областта на сигурността  и влияние на геоаспектите на 
сигурността върху националната и регионална сигурност; 

 теорията и практиката на тероризма и сигурността и влиянието на националната идентичност и 
етнонационални аспекти върху сигурността на обществото и държавата; 

 отбранително-мобилизационната подготовка на населението; 

 психологически проблеми на сигурността и психология на лидерството в екстремални ситуации; 

 основни положения от националните доктрините на балканските страни; 

 екологична политика, технологична сигурност при критични ситуации, ликвидиране на 
последствията от природни и антропогенни действия; 

 същност и защита на класифицираната информация; 

 мениджмънт, подготовка и участие на формирования от Българската армия в мисии; 

 източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните 
предизвикателства към сигурността; 

 управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси. 
Завършилите магистърската програма ще са развили умения:  

 да прогнозират и анализират условията за възникване на кризи и конфликти; 



 да оценяват творчески, критично, обективно и достоверно потенциалните рискове и заплахи; 

 да познават и прилагат правната и нормативна уредба в областта на националната и 
регионалната сигурност; 

 да умеят обективно да анализират социалните, икономическите и политическите процеси в 
обществото и тяхното влияние за сигурността; 

 да владеят нормите на културата на поведение и протокол; 

 да прилагат психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации; 

 да управляват умело материални и човешки ресурси; 

 успешно да работят в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни 
организации; 

 да ползват съвременните информационни технологии и да ги прилагат в дейността си; 

 да се самоусъвършенстват и развиват своя характер и умения през целия си живот. 
Реализация на завършилите магистърска програма „Национална сигурност”: 
След завършване на курса на обучението може да се заемат длъжности в различни сфери на 

обществения живот: 

 в системата за сигурност в държавната администрация и местната власт; 

 в структурите на сигурността в други учреждения; 

 да участват в научни изследвания и проекти, свързани със сигурността на държавната и местната 
власт; 

 да извършват консултантска и експертна дейност по сигурността на държавните институции и 
неправителствени организации; 

 да заемат други длъжности, съответстващи на тяхната квалификация; 

 да работят в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот. 
 

Обучението завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит.  

 

В резултат на обучението си те придобиват: висше образование по специалността „Национална 

сигурност”,  образователно-квалификационна степен „магистър”, магистърска програма „Национална 

сигурност“, от професионално направление 9.1 Национална сигурност в областта на висшето 

образование  „Сигурност и отбрана”. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна 

степен "магистър", с професионална квалификация "Експерт по сигурността" е за студенти, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „бакалавър” в друго професионално направление, различно от 

професионалното направление 9.1 Национална сигурност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН 
/използвано е ECTS - ръководството на Европейската комисия/ 

Професионално направление: 9.1 Национална сигурност 
Специалност: „Национална сигурност“ 

Магистърска програма „Национална сигурност” 
Образователно-квалификационна степен „Магистър” 

Професионална квалификация: „Експерт по сигурността” 
Срок на обучение: 2 години /четири семестъра/ 

Форма на обучение: Редовна 
код: 04.58_2.14.20 

 

 
Първа година 

 

Първи семестър 
 
1. Теоретични основи на националната 

сигурност  
2. Правен режим на специалните 

служби 
3. Опазване на обществения ред 
4. Международно публично право 
5. Европейски съюз – Съвет на Европа – 

Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 

 

ECTS 
кредити 
6.0 
 
5.0 
 
5.0 
5.0 
5.0 

 

Втори семестър 
 

1. Право на Европейския съюз 
2. Тактика на оперативно-

издирвателната дейност 
3. Разузнавателна и 

контраразузнавателна дейност 
4. Европейска политика за сигурност 

и отбрана 
5. Информационна и киберсигурност 
6. Конституционни основи на 

извънредното положение 

    ECTS 
кредити 
5.0 
5.0 
 
 
5.0 
5.0 
 
5.0 
5.0 

Избираеми дисциплини  
(студентите избират eдна дисциплина) 

 

1. Международни 
правоохранителни организации 

2. Организация на полицейските и 
разузнавателни служби в ЕС 

3. Специализирани методи и 
технологии за работа в 
сигурността и отбраната 

4.0 

4.0 

 

4.0 

 

 

 

 

 

 Общо 30  Общо 30 

Втора година 

Трети семестър ECTS 
кредити 

Четвърти семестър     ECTS 
кредити 

1. Стратегически мениджънт на 
сигурността и отбраната 

2. Система за кооперативно 
сътрудничество 

3. Изграждане и управление на 
системата за национална 
сигурност 

4. Геополитика и сигурност в 

5.0 
 
4.0 

     
5.0 

      
 
4.0 

1. Антитерористична дейност в 
публичния и частния сектор 

2. Сигурност и права на човека 
3. Шенгенска система за сигурност 
4. Управление на човешките ресурси в 

националната сигурност 

3.0 
 
3.0 
3.0 
3.0 
 



Югоизточна Европа 
5. Динамика на европейските 

политики за сигурност и отбрана 
6. Миграционен контрол 

      
4.0 
 
4.0 

Избираеми дисциплини  
 ( студентите избират  една дисциплина) 

Избираеми дисциплини  
( студентите избират  една дисциплина) 

 

1. Ограничаване на правата на 
гражданите при извънредно 
положение 

2. Гражданско и военно 
сътрудничество 

3. Национална и международна 
сигурност 

4. Водене на преговори в сферата 
на сигурността 

5. Кризисен мениджмънт 
 

4.0 

 

4.0 

4.0 

4.0 

 

4.0 

1. Разузнаване и матрични решения 
за националната сигурност 

2. Сигурност на информацията 
3. Корпоративна сигурност 
4. Секретология 

3.0 

 

3.0 

3.0 

3.0 

 Общо 30  Общо 30 

  Дипломиране: 

Защита на дипломна работа или 
държавен изпит 

15.0 

ОБЩО ЗА 2 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 120 КРЕДИТА 

Задължителни дисциплини 

Теоретични основи на националната сигурност 

 

ECTS кредити: 6         Седмичен хорариум: 4л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Христо Георгиев, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 

Анотация: 

Учебната дисциплина “Теоретични основи на националната сигурност” дава основополагащите знания, 

свързани с принципите на функциониране на една от най-сложните системи на социалното управление – 

националната сигурност. Цел на обучението по предлаганата дисциплина е да представи на студентите 

цялостно виждане  на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст 

на обществените процеси и закономерности. Дисциплината изяснява институционалните, политическите 

и правни  основи на функционирането на правоохранителните органи, специалните служби, органите на 

военната сигурност, както и правомощията на висшите органи на държавната власт – Парламент, 

Президент, Министерски съвет по управление на процесите в тази сфера. Дисциплината разглежда 

сигурността не само като дейност на институциите вътре в страната, но и в сложната международна 

среда на регионалната и глобална сигурност. Студентите ще получат знания и умения по посочените 

проблеми и чрез представяне на презентации, самостоятелни работи и участие в дискусии. Акцентът на 

обучението е върху практико-приложните аспекти на функционирането на системата за сигурност, която 

се характеризират с висока степен на специфика. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

1. Концептуални основи на сигурността.  

2. Политически и социални аспекти на сигурността.  



3. Институционални и правни аспекти на сигурността. 

4. Съвременно състояние, проблеми и решения в  секторните политики на  сигурност - защита на 

вътрешния ред , военна сигурност, защита при бедствия и аварии, корпоративна сигурност, 

специални служби /разузнаване, контраразузнаване/, етнонационална и етноконфесионална 

сигурност и др/. 

5. Граждански контрол върху политиката на сигурност. 

6. Глобална, европейска и субрегионална среда на националната политика на сигурност.  

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

 

Правен режим на специалните служби 

 

ECTS кредити: 5        Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Веселин Вучков, Катедра «Публичноправни науки»,  

тел: 073/ 83 06 21, E-mail: vuchkov@law.swu.bg 

Анотация: 

Изучаването на учебната дисциплина „Правен режим на разузнавателните служби на Република 

България” допринася за реализиране мисията на Югозападния университет по отношение на 

осъществяване на професионално ориентирано образование и обучение, основано на съвременните 

научни постижения в областта на националната сигурност за защита на гражданите, обществото и 

европейските ценности. Структурата на учебната дисциплина е съобразена и подчинена на новите 

нормативни правила, функциониращи след приемането им през 2015 г. от 43-то Обикновено Народно 

събрание на Република България. Необходимо е да се отбележи, че за първи път (в исторически план) 

правният ред на Републиката бе попълнен с четири закона, които бяха коментирани, обсъждани и 

предлагани многократно от експертната и политическата общност през последните години, но едва през 

2015 година намериха реализация чрез нормотворчески процес във Висшия представителен орган – 

Народното събрание (Закон за управление и функциониране на системата за национална сигурност, 

Закон за военното разузнаване, Закон за държавна агенция „Разузнаване“, Закон за Национална служба за 

охрана). Това е несъмнен исторически пробив с огромно благоприятно значение за сектора за сигурност 

на Република България. Цел на учебната дисциплина: Да предостави на обучаваните (целевата група) 

конкретни знания за новата правна уредба на разузнавателните служби в Република България, както и 

положителния чуждестранен опит; Да прецизира и обогати техния професионален език. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

Модул 1 – Основни въпроси на учебната дисциплина. 

Модул 2 – Видове разузнавателни служби. 

Модул 3 – Специални компетенции на разузнавателните служби. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

mailto:vuchkov@law.swu.bg


Опазване на обществения ред 

 

ECTS кредити: 5        Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н. Любомир Тимчев, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: l_tim4ev@law.swu.bg 

Анотация: 

В процеса на обучение по дисциплината “Опазване на обществения ред” се изучават административно-

правните норми, регламентиращи организацията на полицейските органи и нормативната основа на 

обществените отношения, възникващи по повод осъществяването на изпълнително-разпоредителната 

дейност на полицеските органи в сферата на защита основните права и законни интереси на лицата, 

намиращи се под юрисдикцията на Република България, противодействието на престъпността и 

опазването на обществения ред, както и превенцията. Обект на учебната дисциплина “Опазване на 

обществения ред” са задачите и дейностите по защитата на националната сигурност, противодействието 

на престъпността, опазването на обществения ред и превенцията при гарантирането на основните права и 

интереси на гражданите, осъществявани от органите на МВР. Предмет на учебната дисциплина 

“Опазване на обществения ред” са обществените отношения регулирани с нормите на публичното право, 

възникващи, развиващи се и прекратяващи се в областта на защитата на националната сигурност, 

противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и превенцията, както и системата 

от органи, техните правомощия, формите и методите на дейността им. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Предмет, система и източници на учебната дисциплина «Опазване на обществения ред»; Задачи и 

организация на Охранителна полиция; Организация на дейността на патрулно-постовата дейност; 

Организация на дейността на полицейските и младши полицейските инспектори; Конвойна дейност на 

полицията; Издаване и контрол на документите за самоличност на гражданите на Република България; 

Контрол на чужденците в Република България; Контрол на общоопасните средства; Контрол на частната 

охранителна дейност; Опазване на обществения ред по време на масови мероприятия; Опазване на 

обществения ред по време на спортни мероприятия; Противодействие на хулиганството, като нарушение 

на обществения ред; Взаимодействие и координация на охранителна полиция. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

 

Международно публично право 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Доц. д-р Николай Марин, Катедра «Международно право и международни отношения»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: marin@law.swu.bg 

Анотация: 

Международното публично право традиционно е задължителна учебна дисциплина при подготовката на 

студентите от специалност “Национална сигурност” във всички съвременни висши учебни заведения. 
Предмет на Международното публично право са най-важните задължителни принципи и норми в 

отношенията между държавите и другите субекти на съвременните международни отношения. 
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Освен общите теоретични въпроси като предмет, субект, източници и др. в посочената учебна 

дисциплина се изучават и въпросите свързани с населението, територията, международния договор и 

др. 
Като специална част на Международното публично право се изучават също така Дипломатическото и 

консулското право, въпросите свързани с международните организации, мирните средства за 

разрешаване на международните спорове, а така също и международното хуманитарно право по време на 

война. Цели на учебната дисциплина “Международно публично право”: Дисциплината 

“Международно публично право” запознава студентите с основни понятия, институти и подотрасли на 

съвременното международно право. Целите и значимостта на дисциплината се откроява и чрез 

одобрената от Общото събрание на ООН през 1991 г. Програма в областта на преподаването, 

изучаването, разпространението и по-широкото признаване на международното право, която си поставя 

за цел стимулирането на изучаването на международното право. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Понятие, същност и характерни особености на Международното публично право.  Възникване и 

развитие на Международното право; Понятие и видове източници на Международното публично право. 

Общопризнати принципи и норми на съвременното Международно публично право. Кодификация и 

прогресивно развитие на МПП; Понятие и видове субекти на Международното публично право. 

Държавен суверенитет. Признаване на държавата. Международно правоприемство; Отговорност на 

държавата, международните организации и индивида според международното право. Видове и форми 

на международноправната отговорност; Основни права и свободи на човека според съвременното 

международно право. Геноцид, расова дискриминация и апартейд - престъпления против човечеството; 

Понятие за гражданство. Придобиване, изгубване и лишаване от гражданство според българското 

действащо право. Двойно гражданство и без гражданство; Правен режим на чужденците изобщо и 

според действащото българско право. Право на убежище. Екстрадиция и експулсиране; Държавна 

територия – понятие, значение, придобиване и изгубване. Демилитаризирана, неутрализиране и 

безядрена зони; Държавни граници – значение, класификация, установяване. Съвременни граници на 

Република България; Международни реки. Правен режим на река Дунав; Правен режим на териториалното 

море. Българското законодателство по въпросите на националните и териториалните води на 

Република България. Континентален шелф. Международноправен режим на морското дъно извън 

пределите на националната юрисдикция; Правен режим на откритото море. Международни проливи и 

канали. Международно-правен режим на Черноморските проливи; Международноправен режим на 

въздушното и космическото пространство; Международното право и въоръжените конфликти. 

Международноправна забрана на агресивната война. Понятието агресия; Правила на сухоземната, морската 

и въздушната войни; Неутралитет и политика на неутралитет. Спиране на военни действия. Примирие. 

Прелиминарен мирен договор. Мирен договор и прекратяване състоянието на война; Понятие, структура, 

видове и наименование на международните договори. Сключване на международен договор и неговото 

влизане в сила. Ратификация и конфирмация на международен договор според българското право. Резерви и 

декларации; Действие на международния договор във времето, пространството, по отношение на 

страните по договора и третите лица. Осигуряване изпълнението па международния договор. 

Тълкуване; Прекратяване действието на международния договор – основания, процедура и 

последици от прекратяването;  Държавни органи за външни отношения-възникване, развитие, 

класификация и характерни особености; Задачи и правно положение на дипломатическото 

представителство и на неговия персонал. Привилегии и имунитети на дипломатическите 

представителства и техните служители; Привилегии и имунитети на международните длъжностни лица. 

Специални мисии и техният статут. Правен режим на консулските представителства. Консулски привилегии 

и имунитети; Международни конгреси и конференции – правна същност, ред за свикване и процедура, 

правна сила на приетите от тях актове. Обща характеристика и правна същност на международните 

организации;  Организация на обединените нации (ООН) - история, цели и основни принципи. Главни 

органи на ООН. Система на мерките и санкциите според УООН по поддържане и възстановяване на 

международния мир и сигурност; Специализирани организации на ООН – правна природа, структура, 

видове, функции, взаимоотношения с ООН; Мирно уреждане на международните спорове – 

несъдебни и средства. Съдебни средства за уреждане на международните спорове. Международен 

арбитраж. Международен съд на ООН. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 



Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Европейски съюз – Съвет на Европа – Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Никола Аврейски, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 

Анотация: 

Дисциплината “Европейски съюз – Съвет на Европа – Организация за сигурност и сътрудничество в 

Европа” е посветена на създаването, развитието, актуалното състояние и обозримите перспективи на три 

от най-важните европейски междуправителствени организации, носещи в своята съвкупност основната 

отговорност за сигурността в Европа. Чрез дисциплината се цели студентите да получат необходими за 

професионалната им реализация знания за: основанията и предимствата на общото минало, настояще и 

бъдеще на европейските народи; поуките от досегашните усилия за изграждане на “общ европейски 

дом”; актуалното състояние на “европейската архитектура на сигурност”; възможните варианти за изход 

от сегашната тежка криза на ЕС; нормите на европейската демокрация, спазването на които е най-

надежден гарант за мирното и възходящо развитие на Стария свят и за неговата сигурност; предимствата 

на ОССЕ като най-широкообхватен форум в евразийско-атлантическия субрегион; предизвикателствата 

пред съвременната европейска цивилизация. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Във встъпителната част на лекционния курс се третира обобщено проблемът за европейската сигурност, 

за да се очертае формиралата се след Втората световна война система и нейната адаптация след 

приключването на Студената война, както и да се открои относителната тежест на различните 

междудържавни организации. Основното съдържание на лекционния курс е структурирано в три части, 

съответстващи на трите визирани в заглавието европейски организации за сигурност. Централно място в 

първата част заема анализът на основните етапи на европейската интеграция, на изграждането, 

функционирането и резултатите от дейността на Европейските общности, на трансформирането им в 

Европейски съюз (ЕС). Специално внимание се обръща на постепенното навлизане на различни аспекти 

на сигурността във функционирането на Общността/Съюза. Изтъква се историческият шанс, разкрил се 

след Студената война, за решителен напредък в осъществяването на общоевропейския проект. 

Специално внимание се отрежда на задълбочаването на европейската интеграция и на нейното 

разширяване. Отделно се коментира комплексната криза на ЕС от последните години и рисковете от нея. 

Въз основа на анализа на съвременното състояние на Съюза и на дискусиите за визиите на Обединена 

Европа се предлага прогноза за възможни бъдещи насоки на развитието на европейския интеграционен 

процес. Втората част на лекционния курс предлага анализ на изграждането и развитието на Съвета на 

Европа (СЕ) като своеобразен “клуб на европейските демокрации”. Всестранно са характеризирани 

особеностите на неговото функциониране по време на Студената война и след нейното загърбване. 

Акцентира се върху аспектите на сигурността във функционирането на СЕ и върху своеобразието на 

европейското разбиране за демокрацията. Въз основа на анализа на първоначалните надежди, възлагани 

на СЕ, и настъпилото впоследствие разочарование, се проследява последвалото откриване и 

преоткриване на неговата мисия. В третата част на лекционния курс се анализира възникването на 

движението за сигурност и сътрудничество в Европа като алтернатива на Студената война, залагането на 

устоите на Хелзинкския общоевропейски процес и неговото поддържане чрез периодично свикване на 

Съвещания за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ). Характеризират се трите “кошници” на 

сътрудничеството в рамките на тези съвещания. Специално внимание се отрежда на 

институционализирането на сътрудничеството в този формат от края на Студената война насетне и 

създаването на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Задълбочено се 

интерпретира проблемът за колизията на интереси на ЕС, Руската федерация и САЩ в организацията и 

утвърждаването й като най-надеждния компромисен форум за обсъждане и регулиране на кризите в 

Европа. Вниманието в заключителната част на лекционния курс се концентрира върху динамиката на 

европейската система за сигурност, постоянната конкуренция между нейните основни елементи и 

периодичното болезнено преразпределение на отговорностите за сигурността на Европа между тях.     



Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

 

Право на Европейския съюз 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Габриела Белова, Катедра «Международно право и международни отношения»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: gbelova@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина “Право на европейския съюз” заема важно място в учебния план на специалност 

“Национална сигурност” в ЮЗУ “Неофит Рилски”. Правото на Европейския съюз се отличава 

съществено както от международното право, така и от вътрешното право на държавите членки на ЕС. То 

представлява уникален автономен правопорядък, който поставя специфични теоретико-практически 

въпроси. Този самостоятелен правен ред се намира в непосредствени и сложни отношения с 

националната правна система на всяка държава членка. Като сложна система от правни норми Правото 

на ЕС е непосредствено приложимо в Република България от датата на членството й в ЕС - 01.01.2007 г. 

Нормите на тази уникална правна система се прилагат от правоприлагащите органи като се отчита, от 

една страна, собствената йерархия на нейните правни норми и от друга страна върховенството или 

приматът, които всички те и всяка една от тях имат пред всички български вътрешноправни норми, 

включително и конституционните такива. Лекционният курс има за цел да предостави знания и 

умения за изграждането на нов тип правна система като се изучат същността, източниците и принципите 

на Право на ЕС, на Договора от Лисабон, на вторичното право, правната основа на Общия пазар, правния 

израз на общите политики: търговска, селскостопанска, конкурентна. Особен акцент се поставя на  

общата външна политика и политика на сигурност. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Раздел I. Формиране на ЕО/ЕС и еволюция на правото на ЕС. 

Раздел II. Институционна система на ЕС. 

Раздел III. Същност и особености на правния ред на ЕС. Източници на правото на ЕС. 

Раздел IV. Правна система на Европейския съюз. 

Раздел V. Правно положение на гражданите на Европейския съюз. 

Раздел VI. Основни политики на Европейския съюз. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Тактика на оперативно-издирвателната дейност 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

mailto:gbelova@law.swu.bg


Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Доц. д-р Симо Михов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 

Анотация: 

Програмата на задължителната учебна дисциплина “Тактика на оперативно-издирвателна дейност” е 

предназначена за обучение на студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ по специалност 

„Национална сигурност“ за придобиване на образователно-квалификационната степен “магистър”. Тя е 

съобразена със съвременните научни постижения в областта на националната сигурност, 

противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Обект на учебната дисциплина е 

тактиката на оперативно-издирвателната дейност, осъществяваната от компетентните правоохранителни 

органи за превенция и разкриване на престъпления. Предметът на учебната дисциплина са 

закономерностите, определящи методологическите, правните и организационните основи на оперативно-

издирвателната дейност. Методологията на учебната дисциплина е свързана с използване на: общо 

научни методи като наблюдение, описание, сравнение, експеримент, моделиране, анализ и синтез, 

обобщаване и систематизиране, както и  методи на някои частни науки - психологически, 

социологически, статистически, и кибернетични, криминалистически и др. Темите са формулирани и 

структурирани в съответствие със съвременните научни постижения и в най-тясна връзка с изучаваните в 

учебния план на специалността дисциплини. Тематичният обхват е съобразен с действуващите законови 

и подзаконови  актове;  стратегическите насоки и задачи, заложени в Концепцията за развитието на 

оперативно-издирвателната дейност на МВР.  Целта на учебната дисциплина е да предостави знания на 

студентите относно: обективната необходимост, значението, мястото, ролята и задачите на оперативно-

издирвателната дейност като една от съществените държавно-правни форми за противодействие на 

престъпността; същността, съдържанието, правното регулиране и основните принципи на оперативно-

издирвателната дейност; общите положения на организацията на оперативно-издирвателната дейност; 

понятията и основните форми, способи и средства на оперативно-издирвателната дейност; института на 

доброволното сътрудничество с органите на МВР; оперативно-справочната дейност; специалните 

разузнавателни средства, използвани в оперативно-издирвателната дейност на полицейските органи. 

Учебната дисциплина има връзка с всички изучавани дисциплини по специалността. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Същност, принципи и правно регулиране на оперативно-издирвателната дейност; Специалните 

разузнавателни средства в оперативно-издирвателната дейност; Видове специални разузнавателни 

средства; Използване на информация от базите данни на мобилните оператори в процеса на разкриване 

на престъпления; Външно  наблюдение; Оперативно проучване; Разузнавателна  беседа; Оперативна 

комбинация; Информационни фондове в оперативно-издирвателната дейност; Лична издирвателна 

дейност; Същност и правни основи на доброволното сътрудничество; Вербовка на доброволни 

сътрудници; Връзки и информационен обмен с доброволните сътрудници; Версии и планиране в ОИД; 

Оперативна обстановка. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н. ген. майор Валери Лазаров, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: valeri_lazarov@law.swu.bg 

mailto:valeri_lazarov@law.swu.bg


Анотация: 

Дисциплината „Разузнавателна и контраразузнавателна дейност” осигурява знания от теорията на 

разузнавателната и контраразузнавателната дейност и най-добрите практики на стратегическото 

управление на отбраната и въоръжените сили в интерес на постигане на необходими бъдещи 

способности на Въоръжените сили за създаване на боеспособни, маневрени формирования за участие и в 

експедиционни операции. Обучението се основава на концепции, модели, принципи и подходи, 

използвани в държавите от НАТО, Европейския съюз и от други развити страни. Елементите на оценката 

на риска и ограничените ресурси се вземат под внимание при всички решения. Практическото 

приложение на теоретическите концепции според реалностите - национални и международни, за 

Република България е основен фокус на обучението. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Дисциплината е структурирана в два модула: 

Модул І. Информацията, като базов ресурс в сектора за сигурност  

Модулът въвежда в проблематиката на разузнавателната и контраразузнавателната дейност, връзката на 

отбранителната политика с мениджмънта на информацията в сектора за сигурност. Разглежда се модел 

на стратегическия мениджмънт на информационното осигуряване в контекста на членството на Р 

България в  НАТО и Европейския съюз. Акцентира се върху ролята и значението на информацията, като 

базов компонент на отбранителната политика и мениджмънта на отбраната.  

Модул ІІ. Мениджмънт на разузнавателната дейност  

Модулът дава знания за: история на разузнаването; същност, съдържание, основни принципи и понятия в 

разузнаването; основни методи и етапи на разузнавателния процес; начини за събиране на информация; 

оперативна обстановка; агентурно разузнаване; разузнаване с хора; поуки от практиката.   

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Европейска политика за сигурност и отбрана 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Стефан Симеонов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 

Анотация: 

Учебната дисциплина е предназначена за обучение в ОКС „магистър“ в ПН „Национална сигурност“. 

Неоходимостта от знание за европейската политика за сигурност и отбрана е продиктувана от нейната 

актуалност и значение в съвременността. Познаването и осмислянето на рисковете и 

предизвикателствата пред сигурността са в основата на формирането на адекватни системи и структури 

за защита в различните нива на сигурност. Целта на курса е да запознае студентите с появата, същността 

и еволюцията на идеята и практическата реализация на общата европейска политика за сигурност и 

отбрана. Да съдейства за формирането у студентите на  знания за функционирането на националните, 

регионалните и глобалните системи за сигурност. 

Съдържание на учебната дисциплина: Подходи при определянето на европейската политика за 

сигурност и отбрана; Същност и съдържание на понятието сигурност; Нива и форми на защитата на 

сигурността; Същност и съдържние на националната сигурност; Национални интереси и национални 

цели; Заплахи и рискове пред националната сигурност; Система за защита на националната сигурност; 

Европейската сигурност; Студената война и моделите на европейската сигурност; Европейската 

сигурност – от биполярност към моноцентричност; Трансформации на политиките и организациите в 

европейската сигурност; Механизми за намеса в конфликти; Европейският съюз в системата на 



европейската сигуност; Подходи на европейските страни към защитата на националната сигурност; 

Съотношение между национална, регионална и глобална сигурност.      

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Информационна и киберсигурност 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н. Стойко Стойков, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: stojkods@law.swu.bg 

Анотация: 

С развитието на информационните технологии и увеличаването на атаките върху компютърните системи 

въпросите за киберсигурността стават още по-сериозни и актуални. Киберсигурността защитава 

компютърните системи и данни, както и всичко свързано с него - мрежата, терминалите, принтерите, 

кабелите. Също така, киберсигурността защитава информацията, съхранявана в системата. Учебната 

дисциплина разглежда основни въпроси на информационната сигурност и механизмите за 

противодействие на национално и наднационално ниво. Разглеждат се основните тенденции в развитието 

на информационната сигурност и най-често срещаните проблеми на киберсигурността. Специален  

акцент  е поставен  върху политиката на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността, както и 

върху ролята и усилията на други международни организации за преодоляване на съвременните 

високотехнологични заплахи, сред които кибервойните и кибертероризмът. Целта на курса е студентите 

да получат базисни знания за информационната сигурност и възможностите за сътрудничество между 

заинтересованите страни за общ отговор на кибер заплахите. Акцентът е поставен върху практическите 

измерения на проблемите, до които студентите, с оглед на бъдещата им работа в  сферата  на  публичната 

администрация и  националната сигурност, неизбежно биха се докоснали. Знанията, придобити 

вследствие  обучението, са  важни  както за  теоретическата подготовка на студентите,  така  и за 

практиката  им на  национално и международно   ниво. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Дисциплината е структурирана в три модула: 

Модул І. Общи въпроси на информационната сигурност 

Модул II. Информационната сигурност и киберсигурността 

Модул III. Сътрудничество в областта на информационната сигурност и киберсигурността 

Технология на обучението и оценяването: 
Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Конституционни основи на извънредното положение 

 

ECTS кредити: 5        Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: втори 

Методическо ръководство: 

mailto:stojkods@law.swu.bg


Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Георги Близнашки, Катедра «Публичноправни науки»,  

тел: 073/ 83 06 21, E-mail: g.bliznashki@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина “Конституционни основи на извънредното положение” разглежда правно-

политическите рамки на института на извънредното положение. Изясняват се различните теории за 

същността на този институт и неговата конституционна регламентация. Изучават се международните 

стандарти за обявяване на извънредно положение, които се анализират в сравнителен аспект. Разглеждат 

се основните права и свободи на личността в условията на извънредно положение. В тази връзка 

подробно се акцентира на различните модели на реакция на държавата при извънредно положение и се 

прави анализ на действащата нормативна уредба. Цели на учебната дисциплина “Конституционни 

основи на извънредното положение”: да се представи теоретичната обосновка на института на 

извънредното положение; да се запознаят студентите с конституционноправната регламентация на 

извънредното положение; да се изяснят основните модели на реакция на държавата при извънредно 

положение; да се представи действащото законодателство, установяващо правните рамки на 

извънредното положение; да се изясни взаимодействието между политическата държава и гражданското 

общество в условия на извънредно положение; да се запознаят студентите с международните стандарти 

за обявяване на извънредно положение. 

Съдържание на учебната дисциплина:  
Конституционният институт на извънредното положение – понятие и правна същност; Теории за 

естеството на извънредното положение; Типология и сравнителни аспекти на извънредното положение; 

Международни стандарти за обявяване на извънредно положение; Дерогацията на основни права при 

извънредно положение; Извънредното положение според българската конституционна уредба; 

„Милитаризиран“ модел на държавна реакция при извънредни ситуации; „Граждански“ модел на реакция 

при извънредни ситуации; Извънредно положение и „бедствено положение“ – специфика и 

разграничение. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Стратегически мениджмънт на сигурността и отбраната 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 4л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: kresnaliyska@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина изучава основни въпроси на стратегическия мениджмънт на сигурността и 

отбраната. Основна цел на дисциплината е да формира знания за механизма на стратегическия 

мениджмънт на сигурността и отбраната. Разглеждат се и базови въпроси на мениджмънта на 

сигурността и отбраната. Очертава се институционалната структура на националния сектор за сигурност 

и отбрана. Акцентира се на спецификата на стратегическото планиране, разработването и изпълнението 

на стратегии в сектора за сигурност и отбрана. Очертават се основни предизвикателства пред 

стратегическия мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Същност и характерни особености на сигурността; Национална сигурност и отбрана; Национални 

ценности, интереси и цели на сигурността; Институционална структура на сектора за сигурност и 
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отбрана; Мениджмънт на сигурността и отбраната; Политика за сигурност и отбрана; Структура и цели 

на системата за управление на сигурността и отбраната; Характеристика и особености на системата за 

управление в сигурността и отбраната; Управленски цикъл в сигурността и отбраната; Стратегия и 

стратегически процес на управление в сектора за сигурност и отбрана; Видове стратегии в сектора за 

сигурност и отбрана; Стратегическо мислене и стратегическо ръководство в сектора за сигурност и 

отбрана; Условия, изисквания и правила за успешно разработване и прилагане на стратегии в сектора за 

сигурност и отбрана; Цикъл и специфика на стратегическото планиране в сектора за сигурност и отбрана; 

Организация и технология за стратегическо планиране и разработване на стратегия за сигурност и 

отбрана; Състояние на стратегическия процес в националния сектор за сигурност и отбрана; 

Стратегически направления на общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз; 

Предизвикателства пред стратегическия мениджмънт в сектора за сигурност и отбрана. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Система за кооперативно сътрудничество 

 

ECTS кредити: 4         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Владко Иванов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: vlad_ivanov@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина е създадена по проект на ЕС, изцяло е онагледена и предназначена за обучаеми, 

притежаващи амбицията да бъдат лидери в сферата за сигурност през XXI век. Новата епоха ще дойде с 

неочаквани обрати, породени от демографски взривове и катастрофи, нови възходящи религии и нови 

световни съюзи. На мениджърите ще се наложи да управляват многонационални мрежи с които ще се 

произвежда новият живот. Какво трябва да знаят те за субективните фактори и неумолимите 

обстоятелства – това може да се постигне в дискусия на много умове и ще започне с образованието. 

Интегративното познание за кооперативното управление ще бъде един от фундаментите на сигурността 

за ЕС. Основни цели на обучението: Създаване на иновативни  модели за лидерско поведение на 

периферията на ЕС, базирани на уникалните качества на отделната личност, законите на социума и 

конвергирането на хора с различни идейни, расови, възрастови, полови и културни особености;  Да се 

направи критичен преглед на теориите за човека, личността, обществения ред и граничния контрол; Да се 

формира централна идея за бъдещите стратегии и социални ценности в условията на многоликите 

Балкани и интензивни миграционни потоци; Да се предложат модели за активно участие на  младите 

българи в институциите, създаващи сигурност и обществен ред. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Европейски съюз – основни теоретични визии, правни актове, институции и стратегии за обществен ред 

и кризисен мениджмънт; Стратегия, цели, задачи и категории на кооперативното управление в преходна 

цивилизационна среда; Обществени отношения, национални приоритети и политическа йерархия в 

мултиетническа среда; Ценностни системи в мултиетническа среда и възгледи за обществен ред; Ресурси 

на личността и организацията за управление на близката и далечната среда. Социални конфликти, роли и 

фази в управлението на обществения ред; Определение, цели и елементи на кооперативното управление; 

Авторитет, доверие, информация и комуникация в управлението на обществения ред;  Прозрачност в 

управлението. Оценка на ефективността и постиженията. Участие и представителство в организацията; 

Делегиране на правомощия и отговорности на сътрудниците. Контрол на процесите и целите в ООР; 

Авторитет, доверие, информация и комуникация в управлението на обществения ред; Прозрачност в 

управлението. Оценка на ефективността и постиженията. Участие и представителство в организацията; 

Формиране на екип и работа в екип. Роля на лидера и ръководителя; Стил и методи на ръководство. 
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Провеждане на съвещания. Управление на времето; Управление на потребностно-мотивационните 

процеси в организацията. Съревнование. Материално и духовно стимулиране; Управление на 

конфликтите в организацията и ООР; Ролеви игри. Анализ и управление на ролите; Изводи и насоки за 

индивидуалния стил и методите на управление в преходна мултиетническа среда. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Изграждане и управление на системата за национална сигурност 

 

ECTS кредити: 5         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Доц. д-р Тотко Симеонов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 
Анотация: 

Дисциплината „Изграждане и управление на системата за национална сигурност” осигурява знания от 

теорията на геополитиката и геостратегията и най-добрите практики на стратегическото управление на 

системата за национална сигурност на Република България.   

Обучението се основава на концепции, модели, принципи и подходи, използвани в държавите от НАТО, 

Европейския съюз и от други развити страни. Основен фокус на обучението е практическото приложение 

на теоретическите концепции - национални и международни, които са най-добре приложими за  

Република България.  

Съдържание на учебната дисциплина:  

Същност, цел и задачи на системата за национална сигурност; Геостратегически фактори, влияещи на 

системата за национална сигурност на Р България; Формиране на държавна политика за национална 

сигурност; Основни структуроопределящи фактори на системата за национална сигурност; Подходи за 

изграждане системата за национална сигурност; Инструментариум за управление и функциониране на 

системата за национална сигурност; Принципи на политиката за национална сигурност. Формулиране на 

националните интереси; Служби и структури за сигурност; Компетентности по управлението на 

системата за национална сигурност; Основи на отбранителната политика на Р България; Контрол на 

системата за сигурност.  

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Динамика на европейските политики за сигурност и отбрана 

 

ECTS кредити: 4         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 



Проф. д-р Христо Георгиев, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 
Анотация: 

Учебната дисциплина “Динамика на европейските политики за сигурност и отбрана“ се предлага за 

изучаване в магистърска програма "Национална сигурност". Тази дисциплина разглежда създаването и 

функционирането на политиките в сигурността и отбраната на европейския континент, като резултат от   

функционирането на европейските организации в сферата на глобалната и регионалната сигурност. 

Основните теми в  лекционния курс се съчетават с активни форми на преподаване като дискусии, 

разглеждане на конкретни казуси и др. Особено място се отделя на старите и нови политики в 

сигурността и отбраната на ЕС /обща външна политика и политика на сигурност , сътрудничество в 

правосъдието и вътрешните работи, енергийна политика, климатична политика, политика на екологична 

сигурност/.   

Съдържание на учебната дисциплина:  

Организация на международната сигурност: международни отношения, международна сигурност, 

участници в международното общуване; Възникване, развитие и същност на международните 

организации; Модели, политики и институции на сигурност в Европа по време на „студената война“; 

Разпадане на системите на сигурност на „студената война“. Нови и  стари организации и политики в 

сигурността и отбраната; НАТО - създаване  и  развитие. Правни и институционални основи на 

функциониране на организацията; Разширенията на НАТО след 1989 г.; Институционалните реформи  на 

Алианса след края на „студената война“; Финансиране на НАТО: видове бюджети. Съвременно 

състояние на военните и граждански разходи на НАТО; НАТО и конфликтите след края на „студената 

война“; ЕС - основни органи, институции и политики; Исторически етапи в развитието на ЕС; 

Интеграционни политики на ЕС в сигурността; Функциониране на ЕС: взаимодействие на институциите, 

правни актове, финансиране на ЕС; Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС. 

Европейската служба за външни действия - създаване, структура, правомощия, дейност; Организацията 

за сигурност и сътрудничество в Европа - широката рамка на европейската сигурност /ОССЕ/.  

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Миграционен контрол 

 

ECTS кредити: 4         Седмичен хорариум: 3л+1су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н. Любомир Тимчев, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: l_tim4ev@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина “Миграционен контрол”, е дял от дисциплината “Опазване на обществения ред”. 

Обект на учебната дисциплина е контролът, осъществяван от полицейските органи, на документите за 

самоличност и миграцията на селението в Република България. Предмет на учебната дисциплина, са 

правните и организационни проблеми, свързани с документите за самоличност и контрола, осъществяван 

от полицейските органи на миграцията на населението, в Република България и изграждането на 

организационен модел за контрол на български граждани и чужденци. Предмет на учебната дисциплина 

са и международноправните нормативни актове, във връзка с приемането на страната в шенгенското 

безвизово пространство. В процеса на обучението, се изучават общите и специални международноправни 

и вътрешноправни нормативни актове, регламентиращи дейността по издаването на български 

документи за самоличност и миграцията на населението в страната. Изучават се още задачите и 

структурата на компетентните по контрола на миграцията органи, както и цялостния режим за влизане и 

напускане страната на граждани на Р България и чужденци.  
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Съдържание на учебната дисциплина:  

Предмет, система и източници на учебната дисциплина “Миграционен контрол”; Теоретични и правни 

аспекти на контрола на миграцията в Република България; Задачи и структура на полицейските органи, 

осъществяващи контрол на миграцията в Република България; Издаване на документи за самоличност и 

осъществяване на административен контрол на гражданите на Република България. Условия и ред за 

издаване, подмяна, съхранение и временно отнемане на личната карта; Задгранични пътувания на 

гражданите на Република България; Контрол осъществяван от полицейските органи на чужденците в 

Република България. Условия и ред за влизане на чужденци в Република България; Пребиваване на 

чужденци в Република България; Условия и ред за напускане на Република България от чужденци. 

Мерки за административна принуда прилагани спрямо чужденци; Основни аспекти при предоставянето 

статут на бежанец и право на убежище в Република България; Координация и взаимодействие в 

дейността на полицейските органи по контрола на миграцията на населението в Република България. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции и семинарни упражнения. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Семинарните упражнения включват разискване, дискутиране, обсъждане на проблемни ситуации, 

решаване и обсъждане на казуси, решаване на контролни задания, самостоятелна и колективна работа по 

учебния материал. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Антитеростична дейност в публичния и частния сектор 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Доц. д-р Петър Маринов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21 
Анотация: 

Основната цел на обучението по дисциплината е в студентите да се формират знания относно 

теоретичните основи на тероризма и видовете терористични идеологии. Разглеждат се проявите на 

тероризъм по регионален принцип. Изучават се съвременните форми на тероризъм като се прави 

класификация на съвременните заплахи и се разглеждат същността и специфичните особености на 

мрежовите заплахи и войни. Изучават се проблемите на влиянието на съвременния тероризъм върху 

националната сигурност. Разглежда все спецификата на тероризма в съответствие на регионите, в които 

се проявява. Предмет на обучение са следните основни проблеми: Същност на тероризма и основни 

теоретични понятия необходими за неговото изучаване и анализ; Разпространение на тероризма и 

специфика на проявите му в различните региони на света. Глобални  и регионални особености; 

Съвременни аспекти и подходи за изследване и анализ на тероризма. Учебната програма е съобразена с 

аналогични курсове във водещи учебни заведения в Западна Европа и САЩ. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Същност на понятието Тероризъм; Възниква и развитие на тероризма  в исторически план; Основни 

видове тероризъм. Класификация.Общи характеристики; Религиозно мотивиран тероризъм; Тероризмът 

и глобалната информационна среда; Класификация на  терористичните организации; Задачи ,форми на 

действие на  терористичните организации; Особености в подготовката и осъществяването на 

терористични операции и актове; Проблема за скритото присъствие; Тероризмът в Латинска Америка; 

Тероризмът в Африка; Тероризмът в Малайзия, Филипините и Шриланка; Русия и опита и в борбата с 

тероризма; САЩ след 11 септември 2001 г.; България и съвременния тероризъм; Тероризмът в близкия 

изток; Асиметричност и контраасиметричност; Мрежова центричност – същност, основни понятия. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 



Сигурност и права на човека 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Добринка Чанкова, Катедра «Публичноправни науки»,  

тел: 073/ 83 32 08, E-mail: chankova@law.swu.bg 

Анотация: 

Процесите на обновяване на законодателството и развитие на административната и юридическата 

практика у нас, приемането на България за член на Съвета на Европа,  Европейския съюз, НАТО  и 

ратифицирането на редица международни договори по правата на човека обуславят потребността от 

изучаване на проблематиката по защита правата на човека и сигурността. 

Учебната дисциплина разглежда основни въпроси на ученията за правата на човека, системата на 

фундаменталните права и свободи, както и способите и механизмите за тяхната защита. Правата на 

човека са разгледани като предмет на вътрешното и на международното право. 

Специален  акцент  е поставен  върху  връзката  на  правата  на  човека и сигурността.  Те се  разглеждат  

в  единство, като  взаимнообусловени и  допълващи  се  категории. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

І Модул - Общи въпроси на правата на  човека и сигурността 

Цели: осмисляне  на  идеята за правата  на човека, нейните  исторически аргументи и основни  теории 

Очаквани  резултати: разбиране  на смисъла  и значението на концепцията за правата на  човека 

ІІ Модул - Инструменти и  механизми за защита на  правата на  човека 

Цели: запознаване с инструментите и механизмите  за защита правата  на човека 

Очаквани  резултати: придобиване на знания за    практическа реализация и защита на правата на  човека 

ІІІ Модул - Специфични въпроси на правата на  човека  и  сигурността 

Цели: запознаване в  дълбочина с отделни  въпроси и с новите измерения на правата  на човека в  

контекст  на  общата  и  индивидуалната сигурност 

Очаквани  резултати: формиране на активна гражданска и професионална позиция за защита правата на  

човека 

Технология на обучението и оценяването: 

Основната  форма на  обучение  е  лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни  средства и 

видеофилми.  За  самостоятелна  работа се възлага обзор на литературни източници,  изготвяне на  

резюмета на статии, подготовка на  есета. 

Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за  оценяване се  обявяват предварително  от 

преподавателя, взима се  предвид работата  по  време на  семестъра. 

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

 

Шенгенска система за сигурност 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Владко Иванов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21; E-mail: vlad_ivanov@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина «Шенгенска система за сигурност» е създадена по европейски проект във връзка с 

кандидатстването на Р България в ЕС и Шенген. Тя е изцяло осигурена и онагледена с професионални 

пособия, филми и презентации. Съдържа най-новите идеи за контрол на външните граници през XXI век 

съобразно стандартите на съюзите в които членува България. Основни цели на обучението: Създаване на 

иновативни  модели за мислене и лидерско поведение, базирани на стандартите на ЕС и Шенген в 
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сферата за сигурност; Получаване на представа за контрола на миграционните потоци и граничнте 

проверки на хора от различни държави, с различни идейни, расови, възрастови, полови и културни 

особености; Да се направи критичен преглед на теориите за национална сигурност, личността 

безопасност и обществения ред; Да се формира централна идея за поведението на България в условията 

на многоликите Балкани и интензивни миграционни потоци; Да се предложат модели за активно участие 

на  младите българи в институциите, създаващи сигурност и обществен ред. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Европейски съюз – основни правни актове, институции и стратегии за сигурност; Система и елементи на 

ЕС и Шенген; Развитие на идеите за сигурност на ЕС; Определение, обхват и исторически път на 

системата за ШС; Държави членуващи в ЕС и техните национални идеи за сигурност; Държави 

членуващи в Шенген и техните идеи за сигурност; Основно съдържание на Конвенцията за прилагане на 

ШС; Основно съдържание на Конвенцията Регламент 2016/399; Външни и вътрешни граници на Р 

България – схема и характеристики; Предизвикателства за външните граници на ЕС и Шенген; 

Интегриран модел за сигурност на външните граници на ЕС; Компенсиращи мерки от компетенциите на 

ССООР; Организационна структура на ГДГП; Задачи на ГДГП по ЗМВР; Задачи на ГДГП по ПУД-МВР; 

Актуални проблеми и перспективи на ЕС и Шенген.  

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Управление на човешките ресурси в националната сигурност 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 3л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н. Стойко Стойков, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21; E-mail: stojkods@law.swu.bg 

Анотация: 

Основната цел на обучението по дисциплината е в студентите да се формира нагласа за 
ключовата роля на човешките ресурси в организацията да усвоят основните принципи, подходи, системи 

и технологии за управлението; да формират и развият за планиране, оценяване, мотивиране, стимулиране 

и развитие на човешките ресурси. 

Предмет на обучение са следните основни проблеми: 

- Формиране и развитие на теорията и практиката за управление на човешките 

ресурси.Основни школи и подходи; управлението на човешките ресурси и 

организационната култура. Политика и стратегия. Планиране на 

потребностите на човешките ресурси, методи, средства и технологии. 

- Принципи, системи и технологии за подбор, селекция и атестиране. 

Управление на кариерата. Мотивационни модели и мотивационни стратегии за 

подобряване изпълнението и продуктивността. Стратегии и техники за 

стимулиране. Управление на възнаграждението. Работни взаимоотношения. 

Индустриални отношения и колективно трудово договаряне. Информационни 

системи за управление на човешките ресурси.  

Учебната програма е съобразена с аналогични курсове във водещи учебни заведения в Западна 

Европа и САЩ. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Модул първи – Теория и практика за управлението на човешките ресурси 

Цели: да се запознаят студентите с предмета и съдържанието на УЧР и основните теоретични постановки 

по дисциплината. 

Очаквани резултати: да се възприеме УЧР като важна управленска дисциплина, с нарастващо значение за 

организациите. 

Модул 2 – Основни елементи на УЧР 
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Цели: да се запознаят студентите с основните елементи на системата за УЧР, както и със специфичните 

проблеми и характеристики при използването им. 

Очаквани резултати: да се познават в детайли основните елементи на УЧР и техните специфични 

характеристики. 

Модул 3 – Организация на дейността по УЧР 

Цели: Да се запознаят студентите с организацията на дейността по УЧР. 

Очаквани резултати: Студентите да познават в детайли същността на работата и организацията на 

дейността по УЧР. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Избираеми дисциплини 

Организация на полицейските и разузнавателни служби в ЕС 

 

ECTS кредити: 4         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: първи 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Владко Иванов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21; E-mail: vlad_ivanov@law.swu.bg 

Анотация: 

Основна цел на обучението е запознаване на студентите с теориите, правните актове, институциите, 

целите и задачите на полицейските и разузнавателните служби в ЕС. 

Задачи: 

 Формиране на компетенции за политиките и институциите за сигурност, обществен ред и граничен 

контроли на ЕС спрямо предизвикателствата, рисковете и заплахите за общностната и националната 

сигурност. 

 Създаване на познавателни подходи за увеличаване възможностите на студентите да се 

квалифицират и кандидатстват за работа в институциите, полицейските и разузнавателните служби 

на ЕС. 

 Ориентация в националните приоритети на Р България и създаване на условия за активно участие в 

опазването на реда и сигурността в Р България. 

 Насочване на младите хора към нови проекти и възможности за развитие в ЕС. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Организация на полицейските и разузнавателните служби в ЕС – цели, предмет, актуалност на 

дисциплината и основни понятия; Политики на ЕС в сферата на противодействието на престъпността, 

опазване на обществения ред и сигурността; Национални полицейски служби в Европа – класификация, 

правна регламентация и организация; Органи на ЕС за противодействието на престъпността и опазване 

на обществения ред; Органи на ЕС за контрол на външните граници. Европейска агенция ФРОНТЕКС; 

Полицейски комперсиращи мерки в Шенген; Полицейски служби за контрол на миграцията – функции, 

приоритети и резултати от дейността им; Европейско полицейско сътрудничество за борба с 

трансграничната организирана престъпност; Европейски полицейски колеж – CEPOL; Европейска 

полицейска служба - Europol. Европейски център за контрол над наркотичните вещества и нарко 

зависимост; Организация на разузнавателните служби в ЕС; Основни предизвикателства и задачи пред 

разузнавателните служби в ЕС; Институт на Европейския съюз за проучвания в областта на сигурността. 

Сателитен център на Европейския съюз; Европейска агенция за отбрана. Агенция за европейски мрежи и 

сигурност на информацията; Взаимодействие между полицейските и разузнавателните служби в ЕС. 

Двустранно сътрудничество; Българските служби за разузнаване, обществен ред, граничен и 

миграционен контрол и тяхната мисия в ЕС. 

Технология на обучението и оценяването: 
Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  
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http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Ограничаване правата на гражданите при извънредно положение 

 

ECTS кредити: 4         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: трети 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Доц. д-р Манол Станин, Катедра «Публичноправни науки»,  

тел: 073/ 88 66 21; E-mail: stanin@law.swu.bg 
Анотация: 

Ограничаването на  гражданите права е проблем, който стои не само пред съвременните национални 

правни системи, но и пред международното право. Общоприето е схващането, че в съвременната правова 

държава институционализирането и всеобхватността на реалната защита на  правата  представлява 

своеобразен критерий за правовост и демокрация. Основните субективни права произтичат от 

биосоциалната същност на човека и в този смисъл не се създават от държавата. Тази тяхна особеност 

определя и невъзможността на държавните органи да ги отменят и променят. Освен това, всяка държава, 

страна по международните актове по правата на човека, поема и ангажимента да гарантира основните 

субективни права в пълен обем. При тази констатация очевидни и значими са многото въпроси за 

възможните начини за изпълнение на това задължение. Един от тях е ограничаването на  права. Това е  

важен и актуален от теоретична и практическа гледна точка проблем.  

Съдържание на учебната дисциплина:  

Курсът по учебната дисциплина включва следните модули:  

Модул 1. Понятие за ограничаване на права на гражданите; 

Модул 2. Правни изисквания при ограничаването на права на гражданите;  

Модул 3. Ограничителни основания. 

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити 

 

Разузнаване и матрични решения за националната сигурност 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д.н ген. майор Валери Лазаров, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: valeri_lazarov@law.swu.bg  
Анотация: 

Дисциплината „Разузнаване и матрични решения за националната сигурност” осигурява знания от 

теорията на разузнавателната дейност. Обучението се основава на теория, концепции, модели, принципи 

и подходи, използвани в държавите от НАТО, Европейския съюз и от други развити страни. 

Практическото приложение на теоретическите концепции според реалностите - национални и 

международни, за Република България е основен фокус на обучението. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

Модул І. Разузнаване в сектора за сигурност   

Модул ІІ. Матрични решения за националната сигурност 

Технология на обучението и оценяването: 

mailto:stanin@law.swu.bg
mailto:valeri_lazarov@law.swu.bg


Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 

 

Корпоративна сигурност 

 

ECTS кредити: 3         Седмичен хорариум: 2л+0су+0лу+0пу+р 

Форма за проверка на знанията: текуща оценка    Вид на изпита: писмен  

Семестър: четвърти 

Методическо ръководство: 

Катедра «Национална сигурност и публична администрация», 

Правно-исторически факултет 

Лектори: 

Проф. д-р Владко Иванов, Катедра «Национална сигурност и публична администрация»,  

тел: 073/ 88 66 21, E-mail: vlad_ivanov@law.swu.bg 

Анотация: 

Учебната дисциплина „Корпоративна сигурност” предлага теоретична и практическа подготовка на 

магистрите относно съвременните аспекти по изграждането, функционирането, задачите и дейностите на 

системите и организационните звена за корпоративна сигурност. Тя дава широк кръгозор за 

професионална реализация по време на обучението и след дипломирането. Целта на курса е да формира в 

обучаемите знания, умения и компетенции в сферата на корпоративната (фирмената) сигурност, да 

интегрира познанието с другите дисциплини от учебния план и да даде възможности за по-голяма 

професионална реарлизация. 

Съдържание на учебната дисциплина:  

Увод в проблематиката на КС. Цели, задачи и перспестиви на КС; Корпорация – определение, система и 

елементи; Система и елементи на КС; Външна и вътрешна среда на корпорацята. Анализ на риска; 

Заплахи и рискове за корпоративната сигурност; Форми на организираната престъпност в икономиката; 

Физическа сигурност. Планиране на ФС; Икономическа защита на корпоративната сигурност; 

Информационна защита на корпоративната сигурност; Системи за контрол на достъп и наблюдение на 

обектите на КС; Статут на частния охранител. Правомощия на охранителя; Проверка на вещи и превозни 

средства. Реагиране на сигнали от СОТ, граждани и служители; Възникване и развитие на конкурентното 

разузнаване; Концептуален модел за въвеждане на разузнавателните операции в бизнес процесите; 

Проучване на лица и конкуренти за нуждите на сигурността на фирмата; Организационно поведение и 

КС.  

Технология на обучението и оценяването: 

Лекции. 

Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и мултимедия.  

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 

№ 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити. 
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