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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината "Национална сигурност” има за обект изучаването на съдържанието и 

същността на сигурността на национално ниво в контекста на организационно-културния, 

ситемния, функционалния и архитектурен подходи. Предоставят се знания за подходите за 

изучаване на ролята и функциите на сигурността в социалната организация (държавата), 

общите учения за държавата и сигурност. Националната сигурност се разглежда в системата 

на регионалните и глобални организации за 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 рисковете и заплахите за националната сигурност и 

подходите за тяхното изучаване и генериране на мерки за намаляване на тяхното влияние. 

В методическа и логическа последователност студентите получават знания за: 

 подходите при изследване на сигурността; 

 общо учение за държавата; 

 общото учение за сигурността; 

 източниците на рискове и заплахи за националната сигурност в контекста на 

регионалните и глобалната система за сигурност; 

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

рисковете и заплахите за националната сигурност и ще могат да изработват обосновани 

предложения за адекватни решения за преодоляването им. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителни знания за националната сигурност. 

Препоръчителни са знания за социалната организация. 
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

Държавна и местна 
администрация 

Задължителна 4 20   20 20   20 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
Теми: 

1. Подходи за изследване на сигурността. 

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

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

4. Глобализация. Съвременни геоикономически теории за изучаване на глобалната 

сигурност. Управление на глобалната икономика и сигурност - ООН. 

5. Неформални структури вличещи бърху управлението на глобалните процеси. 

6. Регионални системи за сигурност - Северноатлантически съюз (НАТО). 

7.  Регионални системи за сигурност - Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ). 

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

9. Система за национална сигурност – основни елементи. 

 

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. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Манев, Е., Глобална, регионална и национална сигурност, Софтрейд, С., 2012 

2. Манев, Е., Организационна култура, ВИ, С., 207 

3. Казаков, К., Управление на системата за защита на националната сигурност, 

Софттрейд, С., 2016 

4. Манев, Евгени и др. Национална сигурност и отбрана, София, Военно издателство, 

2006. 

5. Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България Приета с 

Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г., 

https://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20180330_Aktualizirana_SNSRB_2018.pdf 
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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 държавата 

7. Общо учение за сигурността на държавата. 

8. Същност и съдържание на сигурността на държавата. 

9. Определение за сигурност и национална сигурност. 

10. Роля, основни и производни функции на сигурността. 

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

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

13. Организация на обединените нации (ООН). 

14. Съвет за сигурност към ООН. 

15. Неформални структури вличещи на управлението на глобалните процеси. 

16. Определение на понятието регион. 

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

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

19. Система за национална сигурност – основни елементи. 

        

Декември, 2022 

 


