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АНОТАЦИЯ 

Учебният курс "Сигурност – същност, структура, функции и основни направления» 

получават знания в областта на осигуряването на устойчива среда на защитеност на всички 

уязвими и ценни обекти, като хора, материални и нематериални активи, организации, общности и 

държави. Системата на сигурността включва всички форми на защита, при които се елиминират 

възможните заплахи спрямо тези обекти.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Главната цел е да се запознаят студентите със същността, структурата, основните 

функции, тенденции и направления на системата на сигурността. 

Студентите да придобият системни знания и умения за: 

 Нагласите, очакванията, желанията, предпочитанията, интересите и потребностите 

на гражданите от сигурност; 

 Характеристиките и функциите на основните видове сигурност; 

 Концепциите за сигурност; 

 Управлението на сигурността в организациите; 

 Институционалните и правно-нормативни системи на различните видове сигурност; 

 Обработката, съхранението и опазването на информацията в публичния и частния 

сектор и използването на съвременни информационни технологии; 

 Консултантската и експертната 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 
 
Модул 1. Същност на сигурността.  

Тема 1. Състояние на сигурност.  

Тема 2. Окачествяване на сигурност.  

Тема 3. Асиметрични заплахи 

Модул 2. Концепции за сигурност.  

Тема 1. Основни понятия и термини: осигуряване, контрамярка, безопасност, защита, защита в 

дълбочина, уязвимост, риск, заплаха, опасност.  

Тема 2. Дефиниции на сигурност.  

Тема 3. Теоретични школи в изследванията за сигурността.  

Тема 4. Вътрешна и външна сигурност.  

Модул 3. Видове сигурност.  

Тема 1. Национална сигурност.  

Тема 2. Държавна сигурност.  

Тема 3. Обществена (социална) сигурност.  

Тема 4. Военно-отбранителна сигурност.  

Тема 5. Икономическа сигурност.  

Тема 6. Политическа сигурност.  

Тема 7. Екологична сигурност.  

Тема 8. Сигурност на енергийните и природните ресурси.  

Тема 9. Информационно-комуникационна сигурност.  

Тема 10. Екологична сигурност.  

Тема 11. Индивидуална сигурност. 

Модул 4. Основни функции на сигурността.  

Тема 1. Управление на уязвимостта.  

Тема 2. Управление на заплахите.  

Тема 3. Управление на риска.  

Тема 4. Сигурност и права на гражданите.  

Модул 5. Тенденции в развитието на системата на сигурността.  

Тема 1. Интегративно международно сътрудничество и партньорство.  

Тема 2. Високо технологично осигуряване.  

Тема 3. Ефективно и ефикасно изразходване на ресурсите.  

Тема 4. Устойчиво развитие на демографските процеси.  

Тема 5. Активно участие на представители на гражданския сектор във всички направления на 

сигурността.  

Тема 6. Приоритетно развитие на инфраструктурата на сигурността.  

Тема 7. Разработване на дългосрочни стратегически планове и програми за устойчиво развитие на 

системата на сигурността на държавно, обществено и национално равнище. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални приложни задачи, като анализират в свои курсови 

работи проблемите, отнасящи се до гражданския контрол върху специалните служби 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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1. Състояние на сигурност.  

2. Окачествяване на сигурност. Асиметрични заплахи. 

3. Основни понятия и термини: осигуряване, контрамярка, безопасност, защита, защита в 

дълбочина, уязвимост, риск, заплаха, опасност. Дефиниции на сигурност.  

4. Теоретични школи в изследванията за сигурността. 

5. Вътрешна и външна сигурност.  

6. Национална сигурност.  

7. Държавна сигурност.  

8. Обществена (социална) сигурност.  

9. Военно-отбранителна сигурност.  

10. Икономическа сигурност. Политическа сигурност.  

11. Сигурност на енергийните и природните ресурси. Екологична сигурност. 

12. Информационно-комуникационна сигурност. 

13. Индивидуална сигурност. 

14. Основни функции на сигурността. 

15. Тенденции в развитието на системата на сигурността. 


