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АНОТАЦИЯ 

Ролята на специалните служби за успешното информационно осигуряване на държавата 

е голяма. Тези служби са незаменими в оформяне на вътрешната и външната политиката на 

държавата. В настоящия период на регионална и глобална интеграция значението на 

специалните служби непрекъснато ще нараства при решаване на проблемите на обществото и 

на някои общи цивилизационни въпроси. Засилващите се тенденции на международно 

сътрудничество в областта на сигурността изискват повишаване на културата и познанията на 

младите специалисти в тази доста специфична сфера на дейност.  

В курса „Разузнаване и контраразузнаване” предмет на изучаване са въпросите отнасящи 

се до институиране, организиране и функциониране на специалните служби на национално 

ниво в условията на пазарна икономика. Необходими промени по отношение на координация, 

приоритети и т.н., разлика между специални служби и служби за сигурност, средства и методи, 

използвани от разузнавателните и контраразузнавателните институции, контрол върху 

специалните служби и т.н. Тази тематика се обхваща от дисциплината “Разузнаване и 

контраразузнаване”. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

Целта е студентите да придобият достатъчно ясна представа за различните сфери на 

дейност на специалните служби, да могат да разграничават техните задачи и отговорности в 

гарантиране на сигурността и опазване на основните ценности на българското общество и 

националната държава.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА   
 

Тема 1. Системата за информационна сигурност като елемент на националната сигурност. 

Специални служби и служби за сигурност. Място на специалните служби в системата на 

националната сигурност. 

Тема 2. Задачи и отговорности на специалните служби. Видове специални служби. 

Тема 3. Разузнавателна общност: понятие, структура и функции. Разузнавателни общности на 

някой държави. 

Тема 4. Ползватели на разузнавателната информация. Организация и ефективност. 

Тема 5. Видове разузнаване и направления на разузнавателна дейност. 

Тема 6. Структура на една разузнавателна служба и организация на нейната дейност. 

Тема 7. Примерни структури и организация на дейността на някой национални разузнавателни 

институции. 

Тема 8. Взаимодействие между разузнаване и контраразузнаване при опазване на културните 

ценности. Тенденции в условията на глобализация 

Тема 9. Средства и методи на специалните служби за придобиване на информация относно 

културно-историческото наследство на страната. 

Тема 10. Организация и администриране на разузнавателната дейност зад граница и на 

територията на страната. 

Тема 11. Особености и тенденции в дейността на спецслужбите  през периода на 

глобализация. 

Тема 12. Частно и държавно разузнаване. Общи положения и различия. Частното разузнаване 

като елемент от системата за национална сигурност. 

Тема 13. Методи за изучаване и проникване в обекта на разузнаване. 

Тема 14. Контрол върху специалните служби в страните с развита демокрация. 

Тема 15. Необходимост от координация в дейността на спецслужбите. Особености. 

 

 

МЕТОДИ НА 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”.  
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