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АНОТАЦИЯ 

 Учебната дисциплина "Контролът на гражданското общество върху специалните служби" 

дава знания за осъществяването на ефективен и ефикасен контрол на гражданското  общество 

върху дейността на специалните служби. Студентите трябва да знаят, че легитимно избраните 

граждански власти решават какво да правят специалните служби, а последните сами решават как 

да го направят в рамките на Конституцията и законите.  

 Обучаваните се запознават с възможностите за постигането на граждански контрол 

върху специалните служби, като едно от най-важните достижения на демократичното общество. 

 Представят се условията и предпоставките за гарантиране със законови норми и с 

граждански институции на достатъчна степен на прозрачност на дейността на специалните служби, 

като в същото време не се накърнява системата на сигурността на съответната страна. 

 Разкриват се спецификите в упражняването на гражданския контрол върху системата на 

сигурността при изграждането на основни механизми за демократичен контрол. Независимо, че са 

секретни, разузнавателните служби не са херметично затворени институции. Тяхно конституционно 

задължение е да информират гражданите за дейността си.  

 Обект на изучаване е системата на специалните служби на Република България.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

   Студентите трябва да усвоят необходимите правни и социални основи на гражданския 

контрол върху специалните служби за сигурност в Република България.  

 Учебният курс има за цел да запознае студентите със същността, принципите, подходите 

и методите на държавните органи по контрола над специалните служби за сигурност и за 

възможностите на гражданите и на техните организации за осъществяване на ефективен и 

ефикасен граждански контрол. Ще бъдат представени основната правно-нормативна уредба и 

полезните европейски и международни практики на граждански контрол върху специалните 

служби. 

         Студентите ще придобият умения и знания в областта на:  

 Правната регулация на гражданския контрол върху специалните служби; 

 Реформата в сектора на сигурността; 

 Държавната политика в областта на сигурността; 



 Положителния опит на страните членки на Европейския съюз и на НАТО в сферата на 

гражданския контрол върху специалните служби; 

 Взаимодействието на държавните институции, обществените организации и 

организациите от неправителствения сектор със службите за сигурност; 

 Консултантската 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 
 
Модул 1. Гражданско общество - същност и структура.  

Тема 1. Основни функции на гражданското общество.  

Тема 2. Общи положения в контекста на българското общество.  

Тема 3. Актуални характеристики на гражданското общество в контекста на националната 

сигурност.  

Тема 4. Актуални задачи на съвременните изследвания за гражданското общество в контекста на 

националната сигурност. Позитивни и негативно оценявани изменения в гражданското общество, 

влияещи върху националната сигурност. 

Модул 2. Граждански контрол – същност, форми, определение и значение.  

Тема1. Концепции за граждански контрол в гражданското общество.  

Тема 2. Проявления на обществения контрол.  

Тема 3. Контрол на гражданите върху административната власт.  

Модул 3. Специални служби – същност и значение. 

Тема 1. Правни основи на дейността на спецслужбите.  

Тема 2. Законова регламентация за отчетността и достъпа до информация в сектора за сигурност. 

Тема 3. Законови изисквания за предоставяне на информация. 

Тема 4. Основни цели и задачи на спецслужбите. Форми и методи на работа. Основни видове 

разузнавателни служби. 

 

 

 

 



Модул 4. Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавна агенция „Национална сигурност” 

(ДАНС), Служба „Военна информация” (СВИ) и Национална служба за охрана (НСО) – структура и 

функции.  

Тема 1. Органи на ДАР, ДАНС,  СВИ и НСО и тяхното предназначение.  

Тема 2. Правната основа на дейността на органите на ДАР, ДАНС, СВИ и НСО.  

Тема 3. Принципи и направления на дейността на ДАР, ДАНС, СВИ  и НСО.  

Модул 5. Полицейска дейност – същност, структура, функции.  

Тема 1. Правна основа на полицейската дейност.  

Тема 2. Принципи на дейността на полицията.  

Тема 3. Права, задължения и основни направления в дейността на полицията.  

Тема 4. Контрол и надзор на полицейската дейност от страна на държавата и обществото.  

Модул 6. Гранична полиция  - същност, структура и функции.  

Тема 1. История на създаването на граничните войски (пограничната стража).  

Тема 2. Структура, цели и задачи на граничната полиция. 

 Тема 3. Правна основа на дейността на гранична полиция. Правомощия. 

Тема 4. Гражданският контрол върху дейността на гранична полиция.  

Модул 6. Миграционната криза и миграционните процеси – същност, структура и функции.  

Тема 1. Причини за нарастващите миграционни потоци.  

Тема 2. Възможни деструктивни последствия от масовата имиграция в Европа. 

Тема 3. Възможни начини за ограничаване на масовото преселение към Европа. 

Модул 7. Същност на съдебния контрол върху сектора за сигурност.  

Тема1. Правна уредба и използване на специални разузнавателни средства от институциите в 

сектора за сигурност. 

Тема 2. История на регламентирането на използването на СРС след 1990г. Законодателни 

изменения в ЗСРС през 2008 – 2009 г. Компетентни органи. 

Модул 8. Мястото на спецслужбите в механизма за реализация на властта на правовата държава. 

Тема 1. Международното сътрудничества на спецслужбите в борбата с икономическата 

престъпност, наркотрафика и тероризма.  

Тема 2. Международни междуправителствени и неправителствени организации за партньорство и 

сътрудничество в областта на специалните служби. 

 

 

 

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. Гражданско общество – същност, структура и основни функции.  

2. Актуални характеристики на гражданското общество в контекста на националната 

сигурност. 

3. Актуални задачи на съвременните изследвания за гражданското общество в контекста на 

националната сигурност. Позитивни и негативно оценявани изменения в гражданското общество, 

влияещи върху националната сигурност. 

4. Граждански контрол – същност, форми, определение и значение. 

5. Концепции за граждански контрол в гражданското общество.  

6. Контрол на гражданите върху административната власт.  

7. Правните основи на дейността на спецслужбите.  

8. Основни цели и задачи на спецслужбите.  

9. Законова регламентация за отчетността и достъпа до информация в сектора за 

сигурност. 

10.Законови изисквания за предоставяне на информация. 

11. Основни цели и задачи на спецслужбите. Форми и методи на работа. Основни видове 

разузнавателни служби. 

12. Органи на ДАР, ДАНС,  СВИ и НСО и тяхното предназначение.  

13. Правната основа на дейността на органите на ДАР, ДАНС, СВИ и НСО.  

14. Принципи и направления на дейността на ДАР, ДАНС, СВИ  и НСО. Парламентарен 

контрол върху дейността на ДАР, ДАНС,  СВИ и НСО. 

15. Правна основа на полицейската дейност. 

16. Принципи, права, задължения и основни направления в дейността на полицията. 

Контрол и надзор на полицейската дейност от страна на държавата и обществото.  

17. Мястото на спецслужбите в механизма за реализация на властта на правовата 

държава.  

18.Международното сътрудничества на спецслужбите в борбата с икономическата 

престъпност, наркотрафика и тероризма. Международни междуправителствени и 

неправителствени организации за партньорство и сътрудничество в областта на специалните 

служби.  

 


