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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Международна, регионална и национална сигурност” има за обект 

изучаването на съдържанието и същността на сигурността на международно, регионално и 

национално нива. Предоставят се знания за подходите за изследване на сигурността и 

общото учение за сигурността на държавата. Изучава се съдържанието и същността на 

международната, регионалната и националната сигурност. Изучава се съдържанието и 

същността на системата за националната сигурност. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на обучението е студентите да получат систематизирани знания за 

подходите за изучаване на сигурността на социалната организация, за теориите за сигурност, 

за общото учение за сигурността на държавата, както и за тяхното приложение в изучаването 

на международната, регионалната и националната сигурност. Обект на обучението е 

усвояването на знания от студентите за заплахите за международната, регионалната и 

националната сигурност и подходите за нейното управление и гарантиране. 

В методическа и логическа последователност студентите получават знания за: 

 подходите при изследване на сигурността; 

 общото учение за сигурността; 

 източниците на заплахи за сигурността в национален, регионален и 

международен мащаб; 

 международните, регионалните и националната системи за управление на 

сигурността. 

 На основата на усвоените знания обучаемите ще са в състояние да оценяват 

правилно заплахите за националната, регионалната и международната сигурност и ще могат 

да изработват обосновани предложения за адекватни решения за преодоляване на заплахите 

за сигурността. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 
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Дисциплината не изисква предварителни знания за националната сигурност. 

Препоръчителни са знания за социалната организация. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Подходи за изследване на сигурността. 

Тема 2. Общо учение за сигурността на държавата: същност и съдържание на сигурността. 

Тема 3. Общо учение за сигурността на държавата: роля и функции на сигурността. 

Тема 4. Глобализация. Съвременни геоикономически теории за изучаване на глобалната 

сигурност. Управление на глобалната икономика и сигурност. ООН. 

Тема 5. Неформални структури за управление на глобалните процеси. 

Тема 6. Регионализация. Северноатлантически съюз (НАТО). Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Тема 7. Основни тенденции в развитието на средата за националната сигурност. 

Тема 8. Политически аспекти на националната сигурност. 

Тема 9. Икономически аспекти на националната сигурност. 

Тема 10. Система за национална сигурност. 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията на студентите се оценяват чрез писмен семестриален изпит, който се 

провежда под формата на тест. Изискват се отговори на всички въпроси от теста. 

Твърденията (айтемите) от теста оставени без отговор се оценяват като неправилни. 

Изложението в свободна форма към теста (ако има така задача) трябва да е на 

български език изчерпателно и вярно. 
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1. Научен подход за изучаване на сигурността. 

2. Социологически подход за изучаване на сигурността. 

3. Системен подход за изучаване на сигурността. 

4. Юридически подход за изследване на сигурността. 

5. Организационнокултурен подход за изследване на сигурността. 

6. Общо учение за сигурността на държавата. 

7. Същност и съдържание на сигурността на държавата. 

8. Определение за сигурност. 

9. Роля, основни и производни функции на сигурността. 

10. Глобализация - основни теории използвани за изучаването на глобалната сигурност. 

11. Управление на глобалната иконмика и сигурност. 

12. Организация на обединените нации (ООН). 

13. Съвет за сигурност към ООН. 

14. Неформални структури за управление на глобалните процеси. 

15. Регионализация. 

16. Определение на понятието регион. 

17. Регионът в условията на глобализацията. 

18. Регионална сигурност. 

19. Организации за регионална сигурност. Северноатлантически съюз (НАТО). 

20. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

21. Основни тенденции в развитието на средата за националната сигурност. 

22. Политически аспекти на националната сигурност. 

23. Икономически аспекти на националната сигурност. 

24. Система за национална сигурност. 

25. Въоръжени сили. 

26. Сили за вътрешен ред. 

27. Специални сили. 

28. Военнопромишлен комплекс. 

29. Определение за национална сигурност. 

30. Политика за национална сигурност. 

 

 


