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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Институционални и правни аспекти на системата за сигурност" дава знания 

за политическата и правната характеристика на системите за сигурност на съвременните 

демократични държави и общества. Разглеждат се еволюцията и главните етапи във формирането 

на сега действащата система на сигурност на Република България.  Представят се основните 

характеристики на отделните системи за гарантиране на сигурността - полиция, специални служби, 

военни структури и взаимодействието между тях в условията на граждански контрол върху 

структурите за сигурност. Целта на лекционния курс е да запознае студентите с цялостната 

нормативна база, която регулира дейността на българските структури на сигурността. Специално 

внимание се отделя на функционалния анализ на правнно-нормативната база, регулираща 

дейността на полицията и на специалните служби в съвременните европейски държави.  

Освен представянето на основните положения на българската правна система в областта 

на сигурността, в настоящия курс се обобщават и формулират препоръки за добри практики от 

международното и европейското право в това отношение.  

Обект на изучаване е организацията и управлението на системата на сигурността в 

Република България. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Главна цел на учебния курс е студентите да познават действащата в страната правно-

нормативна уредба за устойчиво развитие на системата за сигурност, определени от валидните 

международни и български правни актове и документи.  

По-конкретно студентите трябва да придобият умения и знания, като: 

 познават законовата база на системата за сигурност; 

 възприемат позитивния опит на страните членки на Европейския съюз и на НАТО за 

кодифициране на материята в областта на сигурността, като същевременно разберат как съответните 

правни норми се имплементират в българското законодателство; 

 познават националната политика в системата за сигурност; 

 прилагат придобитите знания и умения при работа в държавните институции, в 

обществените организации и в организациите от неправителствения сектор; 



 осъществяват консултантска и експертна дейност при подготовката на проекти по 

европейски програми и фондове за устойчивото развитие на системата за сигурност на Република 

България. 

 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Институциализацията на системите за сигурност – формиране и развитие.  

Тема 2. Основни правно-нормативни актове и документи в областта на сигурността – 

класификация, основно съдържание и институционални характеристики.  

Тема 3. Институционни и правни основи на функциониране на системите за сигурност на 

българската авторитарна държава.  

Тема 4. Еволюционни етапи в развитието на системата за сигурността в Република България.  

Тема 5. Правни и институционни основи на функционирането на националната сигурност - основни 

нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 6. Правни и институционни основи на функционирането на държавната сигурност - основни 

нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 7. Правни и институционни основи на функционирането на обществената (социалната) 

сигурност - основни нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 8. Правни и институционни основи на функционирането на воено-отбранителната сигурност - 

основни нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 9. Правни и институционни основи на функционирането на екологичната сигурност - основни 

нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 10. Правни и институционни основи на функционирането на информационно-

комуникационната сигурност - основни нормативни актове, правомощия на органите.  

Тема 11. Правни и иституционни основи на функциониране на специалните служби на Република 

България.  

Тема 12. Сравнителен анализ на специалните служби на държави от Европейския съюз и НАТО. 

Тема 13. Сравнителен анализ на специалните служби на съседни балкански държави.  

Тема 14. Институционна и правна система на полицейската дейност.  

Тема 15. Сравнителен анализ на организацията на полицейската дейност в европейските държави. 

Тема 16. Институционна и правна основа за граждански контрол върху системите на сигурност. 

Тема 17. Институционални и правни основи на сътрудничеството в областта на правосъдието и 

вътрешните работи на Европейския съюз.  



Тема 18. Институционални и правни основи на общата външна и отбранителна политика на 

Европейския съюз. Системата „Шенген”.  

Тема 19. Институционални и правни основи на антитерористичните политики на Европейския съюз 

и на НАТО.  

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални приложни задачи, като анализират в свои курсови 

работи изпълнението на правно-нормативната уредба в свободно избрана от тях тема.  

Защитата се провежда в края на семестъра. 

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията и уменията на студентите се оценяват чрез семестриален изпит, който е писмен и 

представлява открит тест - отговор на няколко поставени въпроса. Изискват се отговори на всички 

въпроси в теста, а не на избрана от студента част.  

Оставен без отговор въпрос се оценява със „Слаб” и силно влияе върху общата оценка.  

Изложението в отговорите трябва да е изчерпателно от фактическа гледна точка, да е 

логично подредено и да е направено на добър български език. 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
:  

  

  

  
 AD 531 

 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМАТА ЗА 
СИГУРНОСТ 

 Лектор:  проф. д.н. Мария Нейкова 

 

 

1. Институциализацията на системите за сигурност – формиране и развитие.  

2. Основни правно-нормативни актове и документи в областта на сигурността – 
класификация, основно съдържание и институционални характеристики. 

3. Институционни и правни основи на функциониране на системите на сигурност на 
българската авторитарна държава.  

4. Еволюционни етапи в развитието на системата на сигурността в Република 
България.  

5. Правни и институционни основи на функционирането на националната сигурност - 
основни нормативни актове, правомощия на органите.  

6. Правни и институционни основи на функционирането на държавната и на 
обществената (социалната) сигурност сигурност - основни нормативни актове, правомощия на 
органите. 

7. Правни и институционни основи на функционирането на воено-отбранителната 
сигурност и на екологичната сигурност - основни нормативни актове, правомощия на органите.  

8. Правни и институционни основи на функционирането на информационно-
комуникационната сигурност - основни нормативни актове, правомощия на органите.  

9. Правни и иституционни основи на функциониране на специалните служби на 
Република България. Сравнителен анализ на специалните служби на държави от Европейския 
съюз и НАТО. 

10. Сравнителен анализ на специалните служби на съседни балкански държави.  

11. Институционна и правна система на полицейската дейност. Сравнителен анализ на 
организацията на полицейската дейност в европейските държави.  

12. Институционна и правна основа за граждански контрол върху системите на 
сигурност.  

13. Институционални и правни основи на сътрудничеството в областта на 
правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз.  

14. Институционални и правни основи на общата външна и отбранителна политика на 
Европейския съюз. Системата „Шенген”.  

15. Институционални и правни основи на антитерористичната политика на Европейския 
съюз и НАТО.  

 


