
 
СПЕЦИАЛНОСТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

“ЕКСПЕРТ ПО СИГУРНОСТТА” 
 

 
 

Специалността „Национална сигурност”, образователно-
квалификационна степен “бакалавър”, е предназначена да подготвя кадри 
с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност, 
способни да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна 
конкуренция, като съчетава традициите и новостите в образователното 
пространство у нас и по света. Обучението се извършва в съответствие с 
европейските стандарти и модели на водещи български и чуждестранни 
висши училища.  

Учебната програма за образователно-квалификационна степен 
„бакалавър” по Национална сигурност осигурява фундаментални знания в 
няколко основни области: сигурност, право, управление, икономика и 
политически науки. Тази подготовка осигурява възможности за развитие 
на умения и способности за идентифициране и анализ на тенденциите в 
социалните процеси и явления; за развитие на съвременен 
широкоспектърен капацитет в сферата на сигурността; за взаимодействие с 
обществеността, структурите и институциите от сферата на сигурността, 
политическите структури, медиите; за груповото взаимодействие и 
работата в екипи; за ефективна организация и високи етични стандарти; за 
умение за работа в мултикултурна среда; за опознаване на добри 
практики от Европа и света в сферата на работа на  институциите от 
сектора за сигурност. Програмата на специалността се актуализира 
перманентно, с оглед динамиката в промените на системата за 
националната сигурност.   

Водеща цел в обучението на студентите по Национална сигурност е 
да получат качествена специализирана подготовка, включваща както 
задълбочени теоретични познания, така и развити практически умения в 
сферата на сигурността. Професионалната подготовка е основополагащ 
фактор за конкурентоспособността на завършилите специалисти не само 
на националния, но и на европейския пазар на труда. Използването на 
кредитната система в образованието улеснява мобилността на студентите 
в рамките на Европейския съюз и трети страни. 



В хода на учебния процес студентите придобиват знания относно 
различните технологии за анализ в системата за националната сигурност, 
способите за проектиране на основните подсистеми, както и за  
възможностите за оптимизиране на всяка една от тях. Студентите се 
запознават с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на 
подсистемите на националната сигурност, с взаимовръзките и 
взаимодействието между тях, с административния и информационния 
аспект на сигурността.  

Студентите изучават основите на управлението на звена от 
националната сигурност и начините за вземане на решения в условия на 
риск и неопределеност. Получават необходимите умения за организиране 
на експертната дейност по защита на информацията на звена от 
националната сигурност. Придобиват знания за информационните и  
комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на 
ресурси за националната сигурност. Усвояват специализирани знания за 
международните и националните правови стандарти на сигурността.  

Обучението се извършва по съвременна методика, с помощта на 
интерактивни методи, с приложение на мултимедии, видеофилми, 
симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, 
използват се ролеви игри и се провеждат управленски и правни симулации 
на реални предизвикателства от дейността на публичните институции. 

Студентите от специалността имат възможност да участват в 
научноизследователски проекти в сферата на изучаваната материя по 
различни направления, което е особено важно за тяхната професионална 
подготовка.  

В срока на обучението се предвижда задължителен стаж в структури 
и организации от системата за сигурност, в звената на централната и 
териториалната администрация.  

Преподаването се извършва от висококвалифицирани академични 
преподаватели (професори, доценти, доктори по публична администрация 
и изграждане и управление на системите за сигурност); външни 
специалисти от практиката (Министерски съвет, Министерство на 
финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
отбраната,  Агенция „Митници”, Комисия за финансов надзор, Институт по 
публична администрация към МС, Национална агенция по приходите и 
др.) 

В обучението по специалността се следват няколко приоритетни 
направления: 

 създаване на условия за творчество, чрез провеждане на 
занятия с проблемно-ситуативен характер; 



 внедряване на система за самостоятелно овладяване на 
знания, чрез използване на съвременни информационни 
технологии; 

 приложение на игровото, ситуативното и виртуалното 
моделиране; 

 разширяване на дистанционно-тюторните видове и форми на 
организация на учебния процес; 

 всестранно ресурсно осигуряване на подготовката на 
специалистите. 

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на: 
• Информационните аспекти на сигурността. 
• Системата на националната сигурност с основни подсистеми: 
политическа сигурност на държавата; сигурност на обществената система и 
правовия ред; информационна сигурност; социална сигурност; военна 
защита на държавата;  гражданска защита; екологична сигурност. В това 
направление, чрез системен подход е формирана технология за анализ на 
посочените системи, взаимните им връзки и принципи за взаимодействие 
при изграждането на националната сигурност. Характеризирана е 
политиката за сигурност на държавата, нейната отбранителна и военна 
политика, съответстващи на геополитическите процеси, развиващи се в 
регионален и глобален мащаб. 
• Устойчивост и демократичен мониторинг на националната 
сигурност. 
• Въоръжени сили на Република България (състояние и перспективи за 
развитие; организация на управлението и контрол; принципи на 
изграждането, поддържането и използването на военните възможности на 
тактическите формирования; мобилизационни ресурси и развръщане; 
логистична система; гражданско-военно сътрудничество;  управление на 
военни конфликти с различна интензивност). 
• Управление на операции, различни от война (операции по защита на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи; операции срещу 
разпространяване на оръжия и терористични действия; операции при 
международни хуманитарни акции; спасително-издирвателни операции; 
операции по поддържане на мира). 
• Система на МВР (охрана и защита на държавната граница; борба с 
престъпността; защита на правата и свободите на гражданите; защита на 
финансово-кредитната система на държавата и нейните културни 
ценности; организация и провеждане на военно-полицейски операции; 
достъп до обществена информация и защита на личните данни). 



• Управление на разузнавателната дейност (специални служби и 
органи за разузнаване; външно разузнаване и дипломация; политическо, 
военно и корпоративно разузнаване; контраразузнаване). 
• Гражданска защита (система на гражданска защита; подготовка и 
участие на специализирани сили в спасителни и защитни операции; 
подготовка на населението за оцеляване в бедствени ситуации; 
подготовка на територията и критичната инфраструктура; нормативна 
уредба и заделяне на ресурси; моделиране и прогнози на вероятни 
бедствия). 
• Международни и общодържавни механизми на националната 
сигурност. 

Допълнителната подготовка е избираема и включва изучаване на 
различни дисциплини в областта на хуманитарните, обществените и 
социално-икономическите науки. 

 

Условия за придобиване на ОКС "Бакалавър" по „Национална сигурност” 

Срокът на обучение е четири години (съответстващ на осем 
семестъра) както за редовна, така и за задочна  форма на обучение. 
Постигнатият минимален годишен успех Много добър (5) позволява 
едновременно обучение и по друга специалност като Право, 
Международни отношения, Европеистика, Връзки с обществеността, 
История и др. 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит  по 
"Национална сигурност". Дипломиралите се получават професионална 
квалификация "Експерт по сигурността". 
 
Професионална реализация след дипломирането 

Придобитата в резултат на обучението по специалност „Национална 
сигурност” професионална подготовка открива богати възможности за 
успешна реализация и адаптация към динамичните промени в системата 
за националната сигурност. По-конкретно завършилите специалността 
имат възможност да започнат работа като:  
 експерти по сигурността в управленски и административни звена в 

структурите на Президентството, Министерски съвет, Министерство 
на отбраната, Министерство на вътрешните работи и др.;  

 експерти и специалисти в сферата на сигурността в институциите на 
публичната администрация (централна и териториална 
администрация); 



 специалисти в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“; 

 специалисти  по сигурността в институциите на Европейския съюз за 
страната;  

 експертна дейност в различни неправителствени организации и 
търговски дружества; 

 експертна дейност в областта на сигурността в политически и 
обществени организации и др. 

 
 

СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН  
/използвано е ECTS - ръководство на Европейската комисия / 

Специалност: Национална сигурност, ОКС „бакалавър” 
Професионално направление: 9.1 Национална сигурност 

 

 
Първа година 

 

Първи семестър 
 
 

1. Опазване на обществения ред 
2. Теоретични основи на 

националната сигурност  - І част 
3. Обща теория на правото  
4. Геополитика, отбрана и сигурност 
5. Спорт 

  ECTS 
   кредити 

 
6.0 
7.0 
 
8.0 
5.0 

 

Втори семестър 
 
 

1. История на полицейските служби 
2. Правен режим на 

разузнавателните служби 
3. Теоретични основи на 

националната сигурност  - ІІ част 
4. Конституционно право  
5. Спорт /Техники за самозащита/ 
 

ECTS 
кредити 

 
5.0 
 
8.0 
 
7.0 
6.0 
 
 

Избиреми дисциплини  
(студентите избират една дисциплина) 

Избиреми дисциплини  
(студентите избират една дисциплина) 

1. Административна култура и етика 

2. Теория на управлението  

3. Комуникативни умения  

4. Политология 

5. Чужд език 

 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

1.  Управление на човешките ресурси 

2.  Корпоративна сигурност 

3.  Европейска система за сигурност 

4.  Демографска политика за сигурност 

5.  Чужд език 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

 Общо 30  Общо 30 

 
Втора година 

Първи семестър ECTS 
кредити 

 

Втори семестър    ECTS  
кредити 



1. Организация е управление на 
системата за национална 
сигурност в Република България 

2.  Административно право и процес 
3. Наказателно право – І част  
4. Международно публично право  

 

8.0 
 
 
7.0 
6.0 
5.0 

1. Наказателно право – ІІ част  
2. Международна и регионална 

сигурност 
3. Тектика на оперативно-

издирвателната дейност 
4. Адиминистрация на сигурността и 

отбраната в ЕС и НАТО 
 

6.0 
 
6.0 
 
6.0 
 
6.0 

Избираеми дисциплини  
 ( студентите избират една дисциплина) 

Избираеми дисциплини 
(студентите избират една дисциплина) 

 

1. Полицейско право  

2. Мониторинг на сектора за 
сигурност 

3. Защита на класифицираната 
информация  

4. Противодействие на тероризма 

5. Чужд език 

4.0 

 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

1. Мениджмънт и управленски 
технологии 

2. Право на интелектуалната 
собственост 

3. Международни правоохранителни 
организации 

4. Глобализация и регионална 
сигурност 

5. Чужд език 

4.0 

4.0 

 

4.0 

4.0 

4.0 

 Общо 30  Общо 30 

 
Трета година 

Първи семестър     ECTS 
   кредити 

 

Втори семестър    ECTS 
   кредити 

 

1. Право на Европейския съюз 
2. Интегрирано гранично управление 
3. Тактически полицейски действия 
4. Наказателнопроцесуално право – І 

част 

7.0 
6.0 
6.0 
 
6.0 

1. Наказателнопроцесуално право – ІІ 
част  

2. Разузнавателна и 
контраразузнавателна дейност 

3. Информационна сигурност 
4. Мениджмънт на извънредните 

ситуации 
 

7.0 
 
 
6.0 
5.0 
6.0 

Избираеми дисциплини  
 ( студентите избират една дисциплина) 

Избираеми дисциплини  
(студентите избират една дисциплина) 

 

1. Граждански контрол и национална 
сигурност 

2. Правото на сигурност в 
обществения живот 

3. Системи за разузнавателна защита  
4. Технически системи за сигурност 

4.0 
 
4.0 
 
4.0 
4.0 

 

1. Кризисен пиар 
2. Лидерство в сигурността и отбраната 
3. Управление на кризи 
4. Криминология 

4.0 
4.0 
4.0 
4.0 

 

 

 Общо 30  Общо 30 

Четвърта година    

Първи семестър 
 

ECTS 
кредити 

Втори семестър ECTS 
кредити 



1. Правен режим на частната 
охранителна дейност 

2. Защита правата на човека 
3. Гражданско и военно 

сътрудничество  
4. Миграционна политика и граничен 

контрол 

6.0 
 
7.0 
 
7.0 
6.0 
 
 
 

1. Митническо право 
2. Европейско сътрудничество в 

сигурността и отбраната 
3. Превенция и противодействие на 

корупцията 
4. Противодействие на 

организираната престъпност 
 

4.0 
4.0 
 
4.0 
 
4.0 
 

Избираеми дисциплини  
 ( студентите избират една дисциплина) 

Избираеми дисциплини  
(студентите избират една дисциплина) 

 

1. Вътрешна сигурност на 
Европейския съюз 

2. Основи на охранителната дейност 

3. Криминалистика 

4. Превенция на 
противообществените прояви 
престъпления, извършени от 
малолетни и непълнолетни 

4.0 

 

4.0 

4.0 

 

4.0 

1. Трафик на хора 

2. Стандарти за сигурност 

3. Нормативни основи на 
европейската сигурност 

4. История на организацията за 
сигурност и сътрудничество в 
Европа 

4.0 

4.0 

 

4.0 

 

4.0 

 

 Общо 30  Общо 30 

Дипломиране: 
 

 

 

Държавeн изпит по Национална сигурност  
или Защита на дипломна работа 

10.0 

 

 

 

Задължителни дисциплини 
 

 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 
ECTS кредити: 6                                             Седмичен хорариум: 6ч. л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен  
Семестър: І 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
Тел: 073/ 886621 

 
Анотация:   
Основна цел на обучението е предоставянето на знания, свързани със изясняване на 
понятието вътрешен ред и сигурност, както и изследване на правомощията и компетенциите на 
специализираните органи за гарантиране на вътрешния ред и сигурност. Специално място е 
отделено на контролните функции на полицейските служби, във връзки с осигуряването на 
обществения ред в Република България.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. Самостоятелната работа включва изготвяне на 
теоретични и научно- практически разработки, решаване на практически казуси. 



Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 
 

TEОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 
 

ECTS кредити: 14                                 Седмичен хорариум: 6ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен  
Семестър: І-ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: проф. д-р Христо Георгиев 
Тел: 073/ 886621 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина “Теоретични основи на националната сигурност” дава основополагащите 
знания, свързани с принципите на функциониране на една от най-сложните системи на 
социалното управление – националната сигурност. Цел на обучението по предлаганата 
дисциплина е да представи на студентите цялостно виждане  на мястото на специфичната 
дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и 
закономерности. Дисциплината изяснява институционалните, политическите и правни основи 
на функционирането на правоохранителните органи, специалните служби, органите на 
военната сигурност, както и правомощията на висшите органи на държавната власт – 
Парламент, Президент, Министерски съвет, по управление на процесите в тази сфера. 
Дисциплината разглежда сигурността не само като дейност на институциите вътре в страната, 
но и в сложната международна среда на регионалната и глобална сигурност. Студентите ще 
получат знания и умения по посочените проблеми и чрез представяне на презентации, 
самостоятелни работи и участие в дискусии. Акцентът на обучението е върху практико-
приложните аспекти на функционирането на системата за сигурност, която се характеризират с 
висока степен на специфика. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

1. Концептуални основи на сигурността 
2. Политически и социални аспекти на сигурността. 
3. Институционални и правни аспекти на сигурността 
4. Съвременно състояние, проблеми и решения в  секторните политики на  сигурност - 
защита на вътрешния ред , военна сигурност, защита при бедствия и аварии, 
корпоративна сигурност, специални служби /разузнаване, контраразузнаване/, 
етнонационална и етноконфесионална сигурност и др/ 
5. Граждански контрол върху политиката на сигурност 
6.Глобална, европейска и субрегионална среда на националната политика на сигурност. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Студентите участват активно по време на лекционния курс чрез представяне на 
презентации, реферати, решаване на тестове, дискусии и други форми на текущ контрол. Към 
учебната дисциплина не са предвидени семинарни занятия.  
Самостоятелната подготовка предвижда: изготвяне на презентации по зададени теми от 
преподавателя, изготвяне на реферати, работа в библиотека, работа в интернет. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 



ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО 
 
ECTS кредити: 8                Седмичен хорариум: 5 ч.л + 2 ч.су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на изпита: писмен  
Семестър: първи 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки», 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Манол Станин, e-mail: stanin@law.swu.bg   
Ас. д-р Георги Михайлов, e-mail: mihaylov@law.swu.bg 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:    
Дисциплината „Обща теория на правото” предоставя основното ниво на познание относно 
правните понятия, принципи и явления, които важат за правото като цяло. Тя е една от 
фундаменталните юридически дисциплини.  
Целта на курса е да се разкрият онези общи характеристики на правото, които произтичат от 
неговата собствена природа. Разглежда се правната действителност в нейната пълнота, 
посредством изясняване същността на основните правни явления. 
  
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът по Обща теория на правото съдържа следните модули:  
І МОДУЛ: МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО;  
ІІ МОДУЛ: ПРАВОТО КАТО НОРМАТИВНА СИСТЕМА;  
ІІІ МОДУЛ: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението включва лекционни и семинарни упражнения. За самостоятелна работа се възлага 
изготвянето на теоретични и научно-практически разработки, решаване на казуси. 
Окончателната оценка се формира като се оценят отговорите на студентите по избрани теми от 
конспекта и се отчетат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 
ГЕОПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ  

 
ECTS кредити: 5       Седмичен хорариум: 5 ч.л. 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: І 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Тематиката, включена в предмета на учебната дисциплина, е съобразена с правния режим на 
на сектора за сигурност и отбрана – неговата организация и функциониране. Проследяват се и 
етапите на неговото развитие, с оглед измененията в обществено-политическата 
действителност.  Съобразени са последните световни публикации относно практическия опит 
на водещи държави в тази област.  
Учебният материал предлага, освен теоретично и системно изложение, така и редица 
аналитични техники, управленски съвети и методи. 
 

Съдържание на учебната дисциплина: 

Учебният курс обхваща следните основни теми: 

1. Сигурност – съвременни аспекти и измерения 



2. Аспекти на сигурността в прехода от еднополюсен към многополюсен свят 

3. Измерения на сигурността през 21 век 

4. Военната сигурност 

5. Демографската сигурност 

6. Социо-културните измерения на сигурността 

7. Енергийните измерения на сигурността 

8. Икономическата сигурност 

9. Информационната сигурност 

10. Етно-религиозните измерения на сигурността 

11. Екологичната сигурност 

12. 21 век - от нестабилност към  перманентна  конфликтност. 

Технология на обучението и оценяване: 
Обучението включва лекционни занятия. За самостоятелна работа се възлага изготвянето на 
теоретични и научно-практически разработки, решаване на казуси. 
Окончателната оценка се формира като се оценят отговорите на студентите по избрани теми от 
конспекта и се отчетат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 
 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ  
 
ECTS кредити: 8       Седмичен хорариум: 6 ч.л + 1 ч.су  
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д-р Веселин Вучков 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Основна цел на дисциплината е да предостави специализирани знания относно правния режим 
на разузнавателните служби в страната и в чужбина. Разглежда се тяхната структура, функции 
и правомощия. Изясняват се специалните компетенции на разузнавателните служби при 
противодействието на престъпността.   
 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Модул 1 – Основни въпроси на учебната дисциплина. 
Модул 2 – Видове разузнавателни служби.  

Модул 3 – Специални компетенции на разузнавателните служби. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето 
на теоретични и научно- практически разработки, решаване на тестове. 
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО 
 

 
ECTS кредити: 6                            Седмичен хорариум: 5 ч.л + 1 ч.су  



Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на изпита: писмен 
Семестър: II 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Конституционното право представлява основа за всички клонове на правото, като дава 
основополагащите принципи на цялата правна система. Дисциплината изяснява 
конституционните основи както на политическата, така и на икономическата система на 
Република България. Изучават се основните начала за организация и функциониране на 
държавната власт и гражданското общество. В тази връзка подробно се разглеждат формите 
на пряка демокрация, системата от държавни органи, както и конституционните принципи за 
тяхната организация и дейност. Акцентира се и върху правния статус на гражданите, като освен 
правния институт на българското гражданство детайлно се изучават основните права и 
задължения на гражданите, както и конституционните гаранции за тяхното осъществяване. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Конституционализъм. Учение за Конституцията. Конституционното право като отрасъл на 
правната система и като наука. Конституционни основи на политическата система на Република 
България. Конституционни основи на икономическата система на Република България. 
Държавната власт в Република България. Държавни органи. Правно положение на гражданите. 
Избирателна система и избирателно право. Народно събрание. Президент на Република 
България. Министерски съвет. Съдебна власт. Конституционни основи на местното 
самоуправление и местната администрация. Конституционен съд. Ревизия на Конституцията.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. 
Семинарните упражнения включват разискване и дискусии на актуални проблеми с теоретична 
и практическа насоченост, проучване и обсъждане на юриспруденцията на Конституционния 
съд, решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови работи.  
Изискванията за заверка на семестъра са редовно посещение на учебните занятия, изпълнение 
на поставени задачи и участие в колективна работа по учебния материал. Знанията на 
студентите се оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването на 
постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 
на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на 
кредити.     
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
ECTS кредити: 8                                 Седмичен хорариум: 5л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: IIІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Основна цел на курса е да запознае студентите с организацията, устройството и управлението 
на различните звена в системата на националната сигурност в Република България. Разкриват 
се начина на функциониране, основните цели и задачи на правоохранителните органи. 
Разглеждат се основните проблеми, свързани с управлението и контрола в рамките на 
системата за вътрешен ред и сигурност. 



 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. Учебните 
занятия включват дискусии на актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, 
изпълнение на практически задания и участие в колективна работа по учебния материал.  
Знанията на студентите се оценяват чрез писмен изпит в края през семестъра. Оценяването на 
постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба №21 
на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и трансфер на 
кредити.     
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС 
 

ECTS кредити: 7                               Седмичен хорариум: 5л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: IIІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина има за цел да даде знания на студентите за правната организация и 
функциониране на държавното управление, за методите и формите на административната 
дейност, контрола върху нея, за отговорностите и защита на правата и интересите на 
различните субекти на правото в процеса на държавното управление.  Тя изучава основните 
правни проблеми на изпълнителната дейност в Република България. Последователно се 
разглеждат елементите на юридическата й характеристика, структурата и действието на 
административно правните норми, основанията за възникването и съдържанието на 
административните  правоотношения, законовите и подзаконовите източници на 
административното право. Особено внимание е отделено на административния статут на 
отделните субекти-граждани, юридически лица с нестопанска цел, стопански организации и пр. 
Специално се акцентува на правното положение на органите на изпълнителната власт. 
Детайлно се изследват юридическите въпроси, свързани с издаването и изпълнението на 
административните актове, с тяхната нищожност и унищожаемост. 
Учебната дисциплина запознава студентите и с правната характеристика на 
административните актове, с производството по тяхното издаване, с обжалването им по 
административен и съдебен ред по установената от Административнопроцесуалния кодекс, 
ЗАНН и др. В предметното й съдържание е обхванато административно-наказателното 
производство. Разглежда се образуването на това производство, правното положение на 
актосъставителите и административнонаказващите органи, производството по налагането на 
административните наказания, обжалването и изпълнението на наказателните постановления 
и пр. Определено място се отделя на възобновяването на административно-наказателните 
производства, обжалването на съдебните решения по Н.а.Х. дела и на определенията за 
прекратяване на посочените дела.  
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. 
Семинарните упражнения включват разискване и дискусии на актуални проблеми с теоретична 
и практическа насоченост, решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови 
работи.  
Знанията на студентите се оценяват чрез контролни работи през семестъра, като оценяването 
на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на Наредба 
№21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на 
кредити.     
 
 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 
 



ECTS кредити: 12 /6+6/                               Седмичен хорариум: 6л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                Вид на изпита: писмен 
Семестър: IIІ-IV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 833208 
 
Анотация: 
Учебната програма има за цел да предостави на студентите фундаментална подготовка 
относно въпросите от наказателното право в Република България, с оглед проследяване на 
релацията между сигурност, правосъдие и наказание. Разглеждат се основните принципи и 
институти на действащата наказателноправна уредба. Отделя се специално внимание на 
проблемите относно установяването на общественоопасния характер на конкретни деяния, 
различните форми на участие в престъпната дейност и предвидените за тях наказания. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Наказателното право е основна правна дисциплина, структурирана в обща и особена част. В 
общата част се изясняват основните категории и институти на наказателното право като: 
престъпление, наказание, вина, наказателна отговорност, стадии и форми на престъпната 
дейност и др. В особената част се разглеждат по-подробно въпросите относно отделните 
видове престъпления. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. Учебните 
занятия включват разискване на актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, 
решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови работи.  
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по избрани теми 
от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО 
 
ECTS кредити: 5                   Седмичен хорариум:  5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
Проф. д-р Габриела Белова 
тел: 076/88 66 21; e-mail: gbelova@law.swu.bg 
 
Анотация: 
Предмет на Международното публично право са най-важните, задължителни принципи и норми 
в отношенията между държавите и другите субекти на съвременните международни 
отношения. В дисциплината се изучават въпросите, свързани с населението, територията, 
морското право, правото на международните договори, както и дипломатическото и консулското 
право. Разглеждат се и въпросите, свързани с правото и дейността на международните 
организации и техните главни органи. Обръща се особено внимание на мирните средства за 
разрешаване на международните спорове, а също така и на международното хуманитарно 
право по време на война. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Възникване, понятие и същност на Международното публично право; Източници и субекти; 
Отговорност на държавата, международните организации и индивида според международното 

mailto:gbelova@law.swu.bg


право; Основни права и свободи на човека; Гражданство; Правен режим на чужденците и право 
на убежище; Държавна територия и граници; Международни реки; Правен режим на 
териториално и открито море; Въздушно и космическо пространство; История, същност и 
развитие на ООН, правомощия на главните органи; Международното право по време на война и 
въоръжени конфликти; Международен договор; Дипломатическо и консулско право. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по 
избрани теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системта за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 
 

МЕЖДУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ 
 

ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 6л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: IV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Учебният курс има за цел да представи на студентите специфичната дейност по гарантиране на 
сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности, както на регионално, 
така и на международно равнище. Структуриран е в две части, всяка от които разглежда 
определен кръг от въпроси на националната сигурност.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Първата часта разглежда детайлно проблемите, свързани с формирането и осъществяването 
на националната политика на сигурност. Втората част разглежда въпросите, касаещи 
поддържането на сигурността в международен план, посредством представяне на органите, 
механизмите и стратегиите за съвместна дейност между отделните държави.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. Учебните 
занятия включват разискване на актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, 
решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови работи.  
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по избрани теми 
от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
 
 

ТАКТИКА НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 
ECTS кредити: 6                 Седмичен хорариум: 4л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен  
Семестър: ІV 
Методическо ръководство: 



Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Симо Михов 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Обект на учебната дисциплина е тактиката на оперативно-издирвателната дейност, 
осъществяваната от компетентните правоохранителни органи за превенция и разкриване на 
престъпления. Предмет на дисциплината са закономерностите, определящи 
методологическите, правните и организационните основи на оперативно-издирвателната 
дейност. Учебната програма е съобразена със съвременните научни постижения в областта на 
националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения 
ред. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Тематичният обхват е съобразен с действуващите законови и подзаконови  актове;  
стратегическите насоки и задачи, заложени в Концепцията за развитието на оперативно-
издирвателната дейност на МВР.   
Целта на учебната дисциплина е да предостави знания на студентите относно: 

- обективната необходимост, значението, мястото, ролята и задачите на 
оперативно-издирвателната дейност като една от съществените държавно-
правни форми за противодействие на престъпността; 

- същността, съдържанието, правното регулиране и основните принципи на 
оперативно-издирвателната дейност;  

- общите положения на организацията на оперативно-издирвателната 
дейност; 

- понятията и основните форми, способи и средства на оперативно-
издирвателната дейност; 

- института на доброволното сътрудничество с органите на МВР; 

- оперативно-справочната дейност; 

- специалните разузнавателни средства, използвани в оперативно-
издирвателната дейност на полицейските органи. 

 

Технология на обучението и оценяване: 

Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции, семинарни и практически упражнения. 

Те включват провеждане на ситуационни и симулационни игри; екипна работа; обсъждане на 

учебния материал. Практическитке занятия включват: тактически занятия и учебни тактически 

операции. 

Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА В ЕС И НАТО 

 
ECTS кредити: 6                Седмичен хорариум: 4л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка              Вид на изпита: писмен  
Семестър: IV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д-р Стефан Симеонов 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:    

Обект на учебната дисциплина е системата на администрацията, обслужваща сигурността и 



отбраната в Република България, както и системата за евроатлантическа и европейска 
сигурност. 
Предмет на учебната дисциплина е организацията на българските органи, служби за сигурност 
и структури на обраната, на структурите от системата за евроатлантическата и европейска 
сигурност, режима на техните служители и тяхното осигуряване. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Първи модул «Същност и организационни аспекти на администрацията на сигурността и 

отбраната», включващ тематика отнасяща се до: предмета, методологията и системата на 

учебната дисциплина; същността на администрацията на сигурността и отбраната, нейната 

система в Република България, в международните публични организации за сигурност и 

отбрана в които членува Република България, както  и основните дейности на структурите на 

тази администрация; 

Втори модул «Служители в администрацията на сигурността и отбраната», включващ 

тематика отнасяща се до: длъжностите в администрацията на сигурността и отбраната; 

формирането и кариерното развитие на служителите в нея; 

Трети модул «Осигуряване на администрацията на сигурността и отбраната», включващ 

тематика отнасяща се до: обучителните институции осигуряващи със специалисти 

администрацията на сигурността и отбраната, тяхното социално осигуряване, обещетяване и 

застраховане. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. За 
самостоятелна работа се възлага изготвянето на теоретични и научно- практически разработки, 
решаване на тестове. 
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 

 
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
ECTS кредити: 7                 Седмичен хорариум: 5л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка               Вид на изпита: писмен  
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Лекционният курс е предназначен да запознае студентите с въпросите, относими към 
формирането на Европейската общност и впоследствие на Европейския съюз /ЕС/, като 
разкрива спецификите на неговия правен ред. Разглеждат се основните производства пред 
Съда на ЕС и неговата компетентност. Изучава се правното положение на гражданите на ЕС и 
правната уредба на основните политики, осъществявани от ЕС. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Съдържанието е разпределено в няколко направления:  
І. Формиране на ЕО/ЕС и еволюция на правото на ЕС;  
ІІ. Институционна система на ЕС;  
ІІІ. Същност и особености на правния ред в ЕС;  
ІV. Правна система на Европейския съюз;  



V.  Правно положение на гражданите на Европейския съюз. 
VІ. Основни политики на Европейския съюз. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. За 
самостоятелна работа се възлага изготвянето на теоретични и научно- практически разработки, 
решаване на тестове. 
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 
 
 
 

ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 5 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д-р Владко Иванов 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина "Интегрирано гранично управление" предлага съвременна теоретична и 
приложна представа за съчетаването на технологичния, физическия и оперативния компонент в 
граничния контрол. Тя е базирана на най-съвременните изисквания на Европейския съюз, в 
който Р България има водещи позиции. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства. Използват се 
редица активни методи на обучение като ролеви игри, симулации, презентации. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на 
студентите по няколко теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 

 
НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО  

 
ECTS кредити: 14 /7+7/                               Седмичен хорариум: 6л+1су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                                Вид на изпита: писмен 
Семестър: V-VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 833208 
 
Анотация: 
Учебният курс предоставя фундаментална подготовка относно процесуалната дейност по 
преследване и наказване на противоправни деяния. Последната има съществено значение за 
отстраняването на отрицателните последици от престъпността и гарантиране интересите на 



правосъдието, в частност на националната сигурност. 
Изучават се: основните понятия, категории и институти на действащото  
наказателнопроцесуално право; принципите, върху които  е  изградена 
наказателнопроцесуалната система в Република България; процесуалното положение на 
участниците в наказателното производство; правомощията на компетентните органи, във 
връзка с разследването и наказването на престъпни деяния; процедурите по разглеждане и 
решаване на наказателни дела; проблемите на доказването, фазите и стадиите на 
наказателното производство. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Наказателнопроцесуалното право е основна правна дисциплина, структурирана в две част.  
В първата част се разглеждат принципите и институтите на наказателнопроцесуалната система 
в Република България; правомощията на компетентните наказателни органи; правата и 
задълженията на участниците в наказателното производство; въпросите на доказателствената 
дейност. Втората част представя отделните видове наказателни производства, в зависимост от 
характера на престъплението, индивидуализиращите белези на извършителя на деянието и 
принципите на действащата наказателнопроцесуална уредба в страната. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции и семинарни упражнения. Учебните 
занятия включват разискване на актуални проблеми с теоретична и практическа насоченост, 
решаване на казуси, изготвяне на доклади, разработване на курсови работи.  
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по избрани теми 
от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

ТАКТИЧЕСКИ ПОЛИЦЕЙСКИ ДЕЙСТВИЯ 
 

ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 5 ч.л + 2ч.су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д-р Любомир Тимчев 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  

Обект на дисциплината са организационните и тактически основи на дейността на органите на 

МВР във високо рискови полицейски операции на изпълнителско и ръководно ниво. 

Предмет на учебната дисциплина е обучението по специална полицейска тактика. 

Специалната полицейска тактика е система от знания за характерните черти на високо 

рисковите ситуации в дейността на МВР по защита на националната сигурност, 

противодействие на престъпността, поддържането на обществения ред. Тя разработва 

принципи и правила за избор на целесъобразни варианти за действие (намеса) във високо 

рискови ситуации. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина е структурирана в 5 модула: 1. Основи на тактическите действия във 

високо рискови ситуации; 2. Екипни тактически действия във високо рискови ситуации; 3. 

Тактически способи и основи на високо рисковите полицейски операции;  4. Операции на 

национална и гранична полиция; 5. Операции за противодействие на тероризма. 

 
Технология на обучението и оценяване: 



Обучението се осъществява чрез провеждане на лекции, семинарни и практически упражнения. 

Те включват провеждане на ситуационни и симулационни игри; ролеви игри; екипна работа; 

обсъждане на учебния материал. Практическите занятия включват: тактически упражнения; 

тактически занятия; тренировъчни занятия; учебни тактически операции. 

Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по две теми от 
конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 

РАЗУЗНАВАТЕЛНА И КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  
 

ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д.н. Валери Лазаров, генерал-майор 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Дисциплината „Разузнавателна и контраразузнавателна дейност” осигурява знания от теорията 
на разузнавателната и контраразузнавателната дейност и най-добрите практики на 
стратегическото управление на отбраната и въоръжените сили, в интерес на постигане на 
необходими бъдещи способности на Въоръжените сили за създаване на боеспособни, 
маневрени формирования за участие и в експедиционни операции. 
Обучението се основава на концепции, модели, принципи и подходи, използвани в държавите 
от НАТО, Европейския съюз и от други развити страни. Елементите на оценката на риска и 
ограничените ресурси се взимат под внимание при всички решения. Практическото приложение 
на теоретическите концепции според реалностите - национални и международни, за Република 
България е основен фокус на обучението. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва основно 2 модула: 
Модул І. Информацията като базов ресурс в сектора за сигурност - въвежда в 
проблематиката на разузнавателната и контраразузнавателната дейност, връзката на 
отбранителната политика с мениджмънта на информацията в сектора за сигурност. Разглежда 
се модел на стратегическия мениджмънт на информационното осигуряване в контекста на 
членството на РБългария в  НАТО и Европейския съюз. Акцентира се върху ролята и 
значението на информацията като базов компонент на отбранителната политика и 
мениджмънта на отбраната. 
Модул ІІ. Мениджмънт на разузнавателната дейност - дава знания за: история на 
разузнаването; същност, съдържание, основни принципи и понятия в разузнаването; основни 
методи и етапи на разузнавателния процес; начини за събиране на информация; оперативна 
обстановка; агентурно разузнаване; разузнаване с хора; поуки от практиката. 
Технология на обучението и оценяване: 
Използват се балансирани комбинации от разнообразни форми на обучение - лекции, лекции-
дискусии, практически упражнения, симулационна игра, семинари и дискусии.  
Обучението предвижда постигането на максимално активно участие на обучаемите и създава 
условия за споделяне на техния опит. Включва усвояване и използване на процесите, 
процедурите и въпросите, свързани с прилагането на изучавания материал. Дискусиите и 
практическите упражнения могат да се базират на актуален опит и да използват ситуации и 
сценарии, които отразяват или наподобяват действителни или потенциални събития, 
изискващи вземане на решение. По време на дискусиите, семинарните занятия и чрез 
провеждането на тестове по отделните модули  се осъществява текуща проверка на знанията 
на обучаемите. В края на курса се провежда писмен изпит за оформяне на окончателната 
оценка. 



Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 
 

ECTS кредити: 5                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Славянка Ангелова, катедра «Връзки с обществеността» 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
В съвременното общество на цифровизирана икономика и ежедневната употреба на компютри, 
смартфони, таблети и социалните медии, изисква максимална защита на данните. Все по-
сложните заплахи в кибернетичното пространство могат да дестабилизират регионалните 
икономики и общества. Това определя значимостта на информационната сигурност като най-
важен ресурс на всяка държава, на всяка обществена, бизнес или неправителствена 
организация.  
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и 
средствата на информационната сигурност. Разглеждат се технологични решения за защита на 
информационните и комуникационни системи от хакери, компютърни вируси и други форми на 
информационни злоупотреби в Интернет. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Темите разглеждат основни въпроси, свързани със същността и значението на 
информационната сигурност, видовете заплахи и начините за тяхното неутрализиране; оценка 
и управление на риска, стандарти за информационна сигурност, както и международното 
сътрудничество в тази област. 
Тема 1: Информационна сигурност. Същност. Основни понятия. Нива на информационна 
сигурност. 
Тема 2: Нормативна уредба. Национални и международни стандарти, регулации и политики. 
Тема 3: Заплахи за информационната сигурност. Видове. Кибер престъпност. 
Тема 4: Политики за информационна сигурност. 
Тема 5: Мерки за защита. Контрол на достъпа до информация. Защита от нерегламентиран 
достъп. 
Тема 6: Оценка и управление на риска за информационната сигурност. Методи и модели. 
Тема 7: Системи за управление на информационна сигурност. Основни принципи и методи за 
изграждане. 
Тема 8: Политика и архитектура на системата за сигурност. 
Тема 9: Ролята на одита в управлението на сигурността. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. Използват се компютърни технологии, 
мултимедия, решаване на практически и тестови задачи. 
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по избрани теми 
от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ 

 
ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІ 



Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Целта на курса е да изгради минимум знания и да формира умения за ефективно управление 
на кризи в системата на националната сигурност. Предлагат се, освен теоретично и системно 
изложение, така и редица аналитични техники и управленски съвети и методи.  
Тематиката е съобразена с последните световни публикации, както и с практическия опит на 
водещи държави в тази област. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва въпросите, свързани с: определянето на понятието „криза”; 
управлението на кризисна ситуация; оценка на потенциалните опасности; планиране на 
евентуални неочаквани събития; овладяване на кризисната ситуация; разрешаване на кризата; 
извличане на поуки от кризата  и пр. 
 
Технология на обучението и оценяване:  
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства. Използват се 
редица активни методи на обучение, като решаване на казуси в група, ролеви игри, симулация. 
Като извънаудиторна форма на обучение се практикуват групови семинари по съответен 
проблем.  
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на 
студентите по писмен въпрос върху една тема от конспекта и се отчитат резултатите от 
текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

 
ECTS кредити: 7                               Седмичен хорариум: 5 ч.л + 1ч.су 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: проф. д-р Добринка Чанкова 
тел. 073/ 886621; E-mail: chankova@law.swu.bg 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина разглежда основни въпроси на ученията за правата на човека, системата 
на фундаменталните права и свободи, както и способите и механизмите за тяхната защита. 
Правата на човека са разгледани като предмет на вътрешното и на международното право. 
Специален  акцент  е поставен  върху  връзката  на  правата  на  човека и сигурността.  Те се  
разглеждат  в  единство, като  взаимнообусловени и  допълващи  се  категории. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва 3 модула: 
І Модул - Общи въпроси на правата на  човека и сигурността; 
ІІ Модул - Инструменти и  механизми за защита на  правата на  човека; 
ІІІ Модул - Специфични въпроси на правата на  човека  и  сигурността. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. За онагледяване се използват  мултимедийни  
средства и  видеофилми.  За  самостоятелна  работа се възлага обзор на  литературни 
източници,  изготвяне на резюмета на статии, подготовка на  есета. 

mailto:chankova@law.swu.bg


Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрана тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
ГРАЖДАНСКО И ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
ECTS кредити: 7                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Предмет на учебната дисциплина "Гражданско и военно сътрудничество" са теоретичните 
основи на гражданското и военно взаимодействие, както и практико-приложните аспекти на 
планирането и управлението на дейностите при извънредни ситуации, кризи и конфликти от 
разнороден характер. Дисциплината предоставя отговори и работещи инструменти за 
предизвикателствата и възможностите за професионална кариера в сектора за сигурност.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният материал е разделен в 2 модула: 
Модул 1 – Теоретични основи на гражданското и военно сътрудничество; 
Модул 2 – Гражданско-военно сътрудничество при бедствия, конфликти и извънредни 
ситуации. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. За онагледяване се използват  мултимедийни  
средства и  видеофилми.  За  самостоятелна  работа се възлага обзор на  литературни 
източници,  изготвяне на резюмета на статии, подготовка на  есета. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрана тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА И ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ 
 
ECTS кредити: 6                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Проф. д-р Владко Иванов 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Изучаването на миграционните процеси и необходимостта от техния контрол е важна стъпка 
към ефективната защита на националната сигурност. Учебният курс предлага знания относно: 
основните понятия, свързани с миграцията; връзката и разграничението им от сродни понятия и 
институти; базовите международноправни и вътрешноправни нормативни актове, регулиращи 



разглежданата материя.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва 3 модула: 
I МОДУЛ - ВЪВЕДЕНИЕ В МИГРАЦИОННИЯ и ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ 

II МОДУЛ - ПРАВНА УРЕДБА НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ 

III МОДУЛ - КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ. 

 

Технология на обучението и оценяване:  
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства. Използват се 
редица активни методи на обучение, като ролеви игри, симулации, презентации. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на 
студентите по няколко теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
МИТНИЧЕСКО ПРАВО  

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Предмет на митническото право са процесите на образуване и натрупване на финанси в 
държавния бюджет. Митническото право е част от финансовото право, с което се регулират 
отношенията на внос и износ, пазене и приемане на стоки; митнически контрол върху 
превозните средства и превозваните стоки от една държава в друга.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Изучават се въпросите на митническия контрол и видовете митнически контрол; обмитяването; 
митните сборове, тяхната същност, предметно съдържание и изчисляване; безмитния внос и 
износ, системата за погасяване на митническите нарушения; митническите престъпления и 
нарушения и пр. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. Използват се мултимедийни средства, ролеви 
игри, дискусии на актуални теми с практическо значение.   
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрана тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА 
 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 



Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 

 
Анотация: 
Предмет на учебната дисциплина са основните аспекти на формирането и функционирането на 
Общата политика за сигурност и отбрана в Европейския съюз, нейната роля за разширяването 
на сътрудничеството и интеграцията между държавите членки на съюза; актуалните въпроси, 
свързани с развитието на трансатлантическите отношения и връзките с други организации за 
сигурност като НАТО. Специален акцент се поставя върху значението на Общата политика за 
сигурност и отбрана в ЕС за гарантирането на националната сигурност и отбрана в България.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. Използват се мултимедийни средства, 
видеофилми, дискусии на актуални теми с практическо значение.   
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 

 
Анотация: 
Учебната програма разглежда въпросите, свързани с разкриването и ограничаването на 
корупционните практики в съвременното общество. Анализират се предпоставките и причините 
за възникване на корупцията; различните видове корупция - подкуп; корупцията като 
общественоопасно и наказуемо деяние съгласно наказателното право на Република България. 
Изучават се актуалните механизми за противодействие на корупцията се като едно от най-
разпространените отрицателни явления във всички области на социално-икономическия живот.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. Използват се мултимедийни средства, 
видеофилми, дискусии на актуални теми с практическо значение.   
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 5 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: VІІІ 



Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 

 
Анотация: 
Учебната програма предлага теоретична подготовка относно своевременното установяване на 
организираната престъпна дейност в национален и международен мащаб. Съществено място в 
учебния курс заема тактическият криминален анализ за разкриване на организирана престъпна 
група. Програмата предвижда интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за 
придобиване на познания в областта на сигурността и ефективната дейност на службите за 
сигурност. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  

1. Общи положения на противодействие на организираната престъпност. 

2. Тактически и криминален анализ за разкриване на организирана престъпна група. 

3.  Анализ, оценка и подреждане на оперативна информация. 

4.  Стадии на тактическия криминален анализ. 

5.  Разследване и противодействие на различните престъпления, осъществявани от 

организираните престъпни групи. 

6. Противодействие на наркопроизводството. 

7. Противодействие на наркотрафика. 

8. Противодействие на трафика на хора. 

9. Противодействие на контрабандата. 

10. Противодействие на престъпленията с парични средства и електронни банкови карти. 

11.  Противодействие на престъпленията, извършени чрез принуда. 

12.  Противообществен характер и степен на опасност на престъпленията, извършени от 

организирана престъпна група. 

Технология на обучението и оценяване: 
Основната  форма на  обучение  е  лекционна. Използват се мултимедийни средства, 
видеофилми, дискусии на актуални теми с практическо значение.   
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

 

Избираеми дисциплини 
 

АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА И ЕТИКА 
 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: първи 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Учебната дисциплина е предназначена да помогне на обучаваните студенти да осмислят 



организацията като културно явление и да получат знания за различните типове 
организационна култура, да съдейства за развитие на уменията им за диагностика на културата 
в организацията и да очертава възможните подходи и стратегии за културна промяна, да 
стимулира процеса на личностното им усъвършенстване, чрез запознаването с общозначими 
норми и ценности 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Теоретични аспекти на етиката. Професионална етика и етично поведение. Особености на 
етичното поведение в организациите. Видове етичен режим в обществените служби. Модел за 
етично поведение в организацията. Инструментариум за ефективна стратегия за превенция на 
неетичното поведение. Етични кодекси в организациите. Етичен кодекс на държавния служител. 
Регулиране на етиката на международно ниво. Организационната култура. Типове и типологии 
организационна култура. Ценности в организацията. Моралните конфликти и тяхното 
разрешаване. Общуване и доверие в организацията. Конфликт на интереси в администрацията. 
 

Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. За онагледяване се използват мултимедийни 
средства. Извънаудиторно се решават практически казуси.  
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по въпроси от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: първи 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Основна цел на обучението по дисциплината е студентите да усвоят основните функции, 
принципи, подходи и системи на управлението; да формират и развият умения за планиране, 
организиране, контролиране, делегиране, вземане на управленчески решения и комуникиране. 
Предмет на обучение са следните основни проблеми: 

- формиране и развитие на науката за управление, основни школи и подходи; 
- организацията, като обект на управление, вътрешна и външна среда на 

организацията; 
- управлението като процес; основни функции; 
- свързващите процеси в управлението; вземане на управленчески решения и 

комуникации; 
- управление на промените; 
- организационна култура. 

Учебната програма е съобразена с аналогични курсове във водещи учебни заведения в 
Западна Европа и САЩ. 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Формиране и развитие на науката за управление; основни школи:Системен подход в 
управлението.Ситуационен подход в управлението.Управлението като процес; основни 
функции.Организация; формални и неформални организации; хоризонтално и вертикално 
разделение на труда.Вътрешна среда на организацията.Външна среда на организацията; среда 
с пряко въздействие и среда с косвено въздействие.Функцията “планиране” в управлението; 
същност на процеса; елементи на планирането; последователност на действията.Цели и 
целеполагане. Управление по цели.Стратегическо планиране; същност на процеса; основни 



етапи.Реализация на стратегическия план и контрол след неговото изпълнение; оценка на 
стратегическия план.Функцията “организиране”; организационна структура; проектиране на 
организационни структури; видове организационни структури.Делегиране на пълномощия; 
централизация и децентрализация; линейни и щабни пълномощия.Функцията “мотивиране”; 
съдържателни и процесуални теории за мотивацията.Процесът на вземане на управленско 
решение.Видове управленски решения.Модели и методи за вземане на решения; творчески 
модели; математически методи и модели.Комуникациите в управлението; комуникационен 
процес. Междуличностни комуникации.Организационни комуникации.Комуникационни бариери; 
стратегии за усъвършенстване на комуникациите.Функцията “контролиране”; същност на 
контрола; видове контрол.Основни характеристики на ефективния контрол.Групите в 
организацията и тяхната ефективност. Ръководство и лидерство; основни теории и 
подходи.Управление на конфликтите и стресовете в организациите.Управление на 
промените.Организационна култура.Социални и етични отговорности но мениджмънта. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват 
знанията на студентите по въпроси от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ 
 
ECTS кредити: 4                                     Седмичен хорариум: 3 л. +0 су 
Форма за проверка на знанията: текущ контрол 
Вид на изпита: писмен  
Семестър: І  
Методическо ръководство:  
Катедра “Връзки с обществеността” 
Правно-исторически факултет  
Лектор: Доц. д-р Димитрина Стефанова, Катедра “Връзки с обществеността” 
e_mail: dimi@swu.bg 
 
Анотация: 
Цел на учебния курс е да формира у студентите фундаментални теоретични знания за 
функционирането на масовите комуникации. 
Специално внимание се отделя на процеса на убеждаване в тясна връзка с понятията 
риторика, пропаганда и аргумент. Основната цел на този курс е въвеждане на характера и 
особеностите на професионалната PR комуникация, както и да даде системни знания за 
теорията и практиката на комуникационните връзки в рамките на институционална и 
организационна структура. 
 
Съдържание на учебния курс:  
Комуникацията като обект за изследване. Култура и комуникация. Базови модели в 
комуникационния процес. Базови елементи на комуникацията. Убеждаващата комуникация - 
същност и идентификация. Роля на комуникациите в съвременните организации. Същност и 
принципи на връзките с обществеността.  
 
Технология на обучението и оценяване:  
Формата на обучение е лекционна – онагледявана с мултимедийни средства. Всички теми се 
състоят от практическа и лекционна част. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 
 

 
ПОЛИТОЛОГИЯ 



 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: първи 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Николай Попов 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Използвайки историческата ретроспекция, курсът проследява развитието на науката за 
политиката от древността до наши дни. Специално внимание е отделено на такова 
фундаментално явление като демокрацията в исторически и съвременен аспект, на различни 
философски течения и по-специално на либерализма и консерватизма. 
Лекционният курс има за цел да даде знания за същността, обхвата и съдържанието на 
политологическата наука като академична дисциплина. Той включва изучаването на основни 
понятия и категориални единици, изясняването на които предоставя възможност за усвояване 
на необходимите методологически подходи, с оглед успешното анализиране на конкретни 
политически проблеми. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Като самостоятелни теми са разгледани: политическият процес; политическата система; 
политическите партии; партийните системи; политическата промяна, както и политическите 
институции в днешна Европа. 
Имайки предвид значението им за развитието на съвременното демократично общество, 
особено внимание е отделено на темите, свързани с ролята и мястото на парламентаризма, 
изпълнителната власт, изборите и избирателните системи, формациите за въздействие върху 
политическия процес (лобизма), политическото лидерство и гражданското общество. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Обучението завършва с писмен изпит върху въпроси от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. 
 

 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /първи курс/ 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: първи 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Гл.ас. д-р Гергана Георгиева, e-mail: georgieva@swu.bg 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Дисциплината надгражда чуждоезиковата компетентност на студентите, така че да могат да 
четат, слушат и разбират сложни текстове, голям процент от които от научно естество. Курсът 
се характеризира със силно мотивиращи за разговор теми, систематично разширяване на 
речниковия запас, практически упражнения върху техниките на произношение. Целта на 
дисциплината през тези два семестъра е да доведе студентите до онова състояние на 
увереност в езика, което да им позволи да го използват свободно за професионални нужди и 
дори на протоколно ниво.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
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Handouts comprising: Revision of Tenses; Active/ Passive Voice; Reported Speech; Conditionals; 
Wish + past simple/past perfect/ would + infinitive; Phrasal Verbs; Gerunds and Infinitives; Countability 
and Plural nouns; Adjective order; Adverbs: meaning and position; Modal Verbs; Reading and 
summarizing political articles; Discussions on topical issues. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни тетрадки, 
специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи. 
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения, 
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните 
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на 
мултимедийни устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при 
редовно присъствие. Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни 
изпити се провеждат обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията 
на преподавателя от степента на владеене на езика от студентите. 

  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Валентин Василев 
тел. 073/ 886621 

 

Анотация:  
Основната цел на обучението по дисциплината е в студентите да се формира нагласа за 
ключовата роля на човешките ресурси в организациятац да усвоят основните принципи, 
подходи, системи и технологии за управлението; да формират и развият за планиране, 
оценяване, мотивиране, стимулиране и развитие на човешките ресурси. Учебната програма е 
съобразена с аналогични курсове във водещи учебни заведения в Западна Европа и САЩ. 
Предмет на обучение са следните основни проблеми: 

 Формиране и развитие на теорията и практиката за управление на човешките 
ресурси.Основни школи и подходи; управлението на човешките ресурси и 
организационната култура. Политика и стратегия. Планиране на потребностите на 
човешките ресурси, методи, средства и технологии. 

 Принципи, системи и технологии за подбор, селекция и атестиране. Управление на 
кариерата. Мотивационни модели и мотивационни стратегии за подобряване 
изпълнението и продуктивността. Стратегии и техники за стимулиране. Управление на 
възнаграждението. Работни взаимоотношения. Индустриални отношения и колективно 
трудово договаряне. Информационни системи за управление на човешките ресурси.  

 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Формиране и развитие на теорията и практиката на управлението на човешките ресурси – 
основни школи и подходи.Същност на управлението на човешките ресурси.Стратегическо 
управление на човешките ресурси.Подходи за разработване на стратегия; видове 
стратегии.Основни изисквания към стратегиите за човешките ресурси. Модел на 
компетентностите.Планиране на потребностите от човешки ресурси. Проектиране на труда. 
Анализ на труда. Длъжностно-квалификационни стандарти.Системи за подбор на персонала. 
Методи и техники за подбор на персонала.Същност, цели и основни изисквания на системата 
за оценка на персонала. Видове системи за оценка на персонала.Подходи и системи за 
обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси. Менторство и коучинг.Управление 
на кариерата.Основни мотивационни модели. Разработване на стратегия за повишаване 
мотивацията на персонала. Мотивационен пакет. Системи за управление на възнаграждението. 
Форми и системи на работната заплата. Стимулиране на персонала. Работни 



взаимоотношения; ръководство и лидерство. “Burnout” и “Boreout” ефекти.Индустриални 
отношения; същност и принципи. Модели на индустриалните отношения.Информационна 
система за управление на човешките ресурси.Структура на специализираните звена за 
управление на човешките ресурси. Аутсорсинг в  управлението на човешките ресурси. 
Управление на човешките ресурси в условията на глобализация. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Обучението завършва с писмен изпит върху въпроси от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 
 

 

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина „Корпоративна сигурност” предлага теоретична и практическа подготовка 
относно съвременните аспекти по изграждането, функционирането, задачите и дейностите на 
системите и организационните звена за корпоративната сигурност. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва запознаване на студентите с принципите на организация и 
функциониране на системите за корпоративна сигурност; начините за анализиране и оценка на 
състоянието на корпоративната сигурност; изискванията за изграждане на организационни 
звена за корпоративна сигурност; разкриване на съвременните заплахи срещу сигурността на 
стопанските субекти; начините за противодействие срещу нелоялна конкуренция и криминална 
активност; методи и действия за идентифициране на нелоялни и ниско мотивирани служители. 

 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Практикуват се редица активни методи на обучение: решаване на казуси в група, 
ролеви игри, симулации. 
Обучението завършва с писмен изпит върху избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити. 
 

 

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 



Анотация:  
Учебната дисциплина разглежда въпросите, свързани с новата „дилема на сигурността”, 
комплексния характер на съвременните заплахи, неделимостта на общата политика за 
сигурност и отбрана на ЕС, стратегическата култура на европейските страни членки  на НАТО и 
измеренията на европейската политика за сигурност по отношение на Черноморския регион. 
Дисциплината предоставя отговори и работещи инструменти за предизвикателствата и 
възможностите за професионална кариера в сектора за сигурност. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният курс включва 2 модула: 
Модул 1 – Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. 
Модул 2 – Регионални измерения на европейската система за сигурност. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства. По време на 
лекциите се практикуват редица активни методи на обучение като решаване на казуси, групова 
дискусия по актуални проблеми и др. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Целта на  дисциплината e да запознае студентите с базовите понятия  и основните насоки в 
развитието на демографските и имиграционни процеси в ЕС; да се усвоят общият 
инструментариум и познания за сравнителен анализ и оценка на състоянието, процесите, 
тенденциите и проблемите при формирането и развитието на съвременната демографска и 
обща имиграционна политика на Европейския съюз; да се познава в детайли съвременната 
демографска политика за сигурност в България. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Темите дават възможност на студентите да се запознаят с основните категории на 
демографската наука, общите показатели за демографското състояние на държавите от ЕС, 
тенденциите в глобалната международна миграция, имиграционната политика на ЕС, 
стратегията на България по миграция и интеграция.  
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението по дисциплината се извършва чрез лекции и извънаудиторна работа. В лекционния 
курс се използва мултимедия и метода на сравнителния анализ. Процесът на самоподготовка 
акцентира върху разработването на курсови работи, проекти и доклади. Окончателната оценка 
на студентите се оформя чрез провеждане на писмен изпит в края на семестъра.  
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 



 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /втори курс/ 
 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: втори 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Гл.ас. д-р Гергана Георгиева, e-mail: georgieva@swu.bg 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Дисциплината разширява речниковия фонд на студентите, както и задълбочава и 
усъвършенства изградената им комуникативна компетентност до ниво, което да им позволява 
свободно да се изразяват на езика и да обменят мисли и идеи от всяка сфера на живота и 
познанието. Разширяването на речниковия фонд протича през време на целия курс, като се 
набляга изключително  на задълбочаване познанието на студентите по отношение на 
колокацията и функцията  на граматическите допълнения  в структурата на изречението. 

 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Handouts comprising: Collocation; Idioms and personality expressions; Multiple-choice questions; 
Gapped texts; Reading journals and extracts of books on issues related to the European Union; Essay 
writings on problems regarding recent news; Discussions on topical articles and summaries of various 
English and Bulgarian texts (in English). 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението по чужд език се осъществява предимно с помощта на учебници и учебни тетрадки, 
специално подбрани текстове, аудио и видео материали, работа по двойки и групи. 
Необходимите езикови умения се създават с помощта на разнообразни дейности и упражнения, 
които изискват активно участие от страна на студентите. В съответствие със съвременните 
тенденции в езиковото обучение, на студентите се предлагат занятия с използване на 
мултимедийни устройства, както и обучение в Интернет среда. Семестърът се заверява при 
редовно присъствие. Текущата оценка се формира от тестове, съобразени с материала. Устни 
изпити се провеждат обикновено след писмените, тъй като целят да затвърдят впечатленията 
на преподавателя от степента на владеене на езика от студентите. 

  

 
 

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина «Полицейско право» има за цел да предостави специални знания по 
държавното управление в областта на защитата на националната сигурност, опазване на 
обществения ред и противодействие на престъпността, както и по защита правата и свободите на 
гражданите. Изучават се основни понятия, техните елементи, способите за административно 
управление на тези процеси и тенденциите за въздействието и развитието им в съвременното 
демократично общество. 
Разглежда се цялостната организация, структура, принципи, направления, задачи и 
дейности на органите на МВР, на специализираните полицейски органи и специалните служби. 
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Акцентира се върху полицейските правомощия и възможностите на гражданите за защита от 
неправомерни полицейски актове и действие, както и прояви на полицейски произвол. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебният курс включва:  

І Модул: Органи на МВР - понятие и видове;  
ІІ Модул: Полицейски мерки за административно въздействие; 

             ІІІ Модул: Контрол и международно полицейско сътрудничество. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. За самостоятелна работа се възлага изготвянето 
на теми с научна и практическа насоченост. 
Изпитът се провежда в писмена форма. Критериите за оценяване се обявяват предварително 
от преподавателя. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
МОНИТОРИНГ НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина „Мониторинг на сектора за сигурност“ включва изучаването на основните 
въпроси на мониторинга, насочени към сектора за сигурност. Изясняват се детайлно 
теоретичните основи на мониторинга и спецификата му в сектора за сигурност. Разглеждат се 
действащите системи на мониторинг. Очертават се перспективите и насоките за 
усъвършенстване на мониторинга в сектора за сигурност. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства.  
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 



Анотация:  
Основна цел на обучението е студентите да усвоят същността, видовете, формите, начините и 
средствата на защита на класифицираната информация. Предмет на обучението са следните 
основни проблеми: 
- понятие и определения за класифицирана информация; 
- видове класифицирана информация; 
- органи за защита на класифицираната информация; 
- понятие за организационна единица; 
- служител по сигурността на информацията; 
- условия и ред за достъп до класифицирана информация; 
- физическа сигурност;  
- документална сигурност; 
- сигурност на АИС/М; 
- индустриална сигурност. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства.  
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Основна цел на обучението по дисциплината e да се предложат знания относно теоретичните 
основи на тероризма и видовете терористични идеологии. Разглеждат се проявите на 
тероризъм на регионален принцип. Изучават се съвременните форми на тероризъм, 
посредством класификация на съвременните заплахи и изясняване същността и специфичните 
особености на мрежовите заплахи. Изучават се проблемите на влиянието на тероризма върху 
националната сигурност.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Предмет на обучение са следните основни проблеми: 

 Същност на тероризма и основни теоретични понятия, необходими за неговото 
изучаване и анализ. 

 Разпространение на тероризма и специфика на проявите му в различните региони на 
света. Глобални  и регионални особености. 

 Съвременни аспекти и подходи за изследване и анализ на тероризма. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Формата на обучение е лекционна, онагледявана с мултимедийни средства.  
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     



 

МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Валентин Василев 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Основната цел на обучението по дисциплината е студентите да усвоят основните тенденции в 
развитието на мениджмънта като наука и практика, новите парадигми на мениджмънта.  
Предмет на обучение са следните основни проблеми: 

- мениджмънт предизвикателствата през 21 век; 
- мениджмънт между реда и хаоса; 
- мениджмънт в глобална среда; 
- социална отговорност на мениджмънта; 
- информационни предизвикателства; 
- мениджмънт и предприемачество; 
- мениджмънт на кризисни ситуации; 
- мениджмънт на проекти; 
- мениджмънт на времето; 
- системен анализ на мениджмънта; 
- кариерите в мениджмънта и мениджмънта като кариера. 
 

Съдържание на учебната дисциплина:  
Основни тенденции в развитието на мениджмънта като наука и практика.Белезите на 21 век в 
мениджмънта. Мениджмънт между реда и хаоса. Мениджмънт в глобална среда. 
Мултинационални компании, начини на навлизане. Степен на интернационализация на 
бизнеса. Международни лицензионни съглашения. Франчайзинг. Смесени фирми. Консорциуми. 
Мениджмънт в процеса на преход към информационно общество. Информационни системи за 
управленски решения. Мениджмънт и предприемачество.  Предприемачески стратегии. Бизнес-
план на предприемача. Мениджмънт на кризисни ситуации. Формиране и управление на екипи. 
Мениджмънт на проекти. Критерии за оценка и селекция на стратегически проекти. 
Мениджмънт на бюджета на времето.Системен анализ на ефективността на мениджмънта като 
процес. Бенчмаркингът като управленски инструмент. Кариерите в мениджмънта и 
мениджмънта като кариера. Управление на промените в публичния сектор. Модели, етапи и 
подходи за управление на промените.Какво и как управляваме при управление на промените.     
                                                  
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. По време на лекциите се практикуват редица активни методи на обучение, като 
решаване на казуси в група, ролеви игри, симулация. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват знанията на 
студентите по избрани тема от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 
ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV 



Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Манол Станин 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Целта на учебния курс по «Право на интелектуалната собственост» е да предостави 
необходимите специални знания и умения за прилагане на правните норми и съответните 
правни средства, във връзка с използването на продуктите на интелектуалната собственост. 
Тези специализирани знания са необходими за законосъобразното потребление на 
съвременните програмни продукти, за обработка на разнообразна икономическа информация, 
за управление на информационни дейности в различни управленски области като стопанската 
област, публичната администрация и други. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Учебният курс включва: същност, предмет, метод, система и източници на правото на 
интелектуална собственост; субекти на правото на интелектуална собственост; обекти на 
интелектуална собственост; оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патент; 
съдържание на правото на интелектуална собственост; нарушение на правото на 
интелектуална собственост; защита на правото на интелектуална собственост; използване на 
обектите на интелектуална собственост. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Основната форма на обучение е лекционна. Учебният процес включва разработване на теми с 
научна и практическа насоченост, дискусии, решаване на казус, писмени тестове. 
Окончателната оценка се формира в края на курса на обучение като се оценяват отговорите на 
студентите върху избрани теми от конспекта и се отчитат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВООХРАНИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: IV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация: 
Учебният курс разглежда детайлно устройството, организацията и дейността на 
международните правоохранителни организации, които имат съществено значение за 
поддържането на мира и сътрудничеството между държавите в глобален план. 
Взаимодействието и подкрепата между държавите при разрешаването на световните проблеми 
и кризи намира израз в изграждането на общи специализирани организации, които подпомагат 
провеждането на съвместни инициативи. Тази дейност на сътрудничество оказва пряко 
въздействие и върху националната сигурност в отделните държави. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Обучението по дисциплината „Международни правоохранителни организации” включва 
въпроси относно устройството и специфичния предмет на дейност на международните 
правоохранителни организации: Международна полицейска организация /Интерпол/ и 
Европейска полицейска служба /Eвропол/. Във връзка с превенцията и противодействието на 
транснационалната организирана престъпна дейност се разглежда взаимодействието с други 



международни организации, по-конкретно със специализираните европейски звена  – Евроюст 
и Европейска съдебна мрежа. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Обучението се осъществява в лекционна форма, чрез използване на мултимедийна техника. 
Учебните занятия включват разискване на актуални теми с теоретична и практическа 
насоченост, решаване на казуси, изготвяне на доклади.  
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите по избрани теми 
от конспекта и се отчетат резултатите от текущия контрол. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 
ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: ІV 
Методическо ръководство: 
Катедра «Международно право и международни отношения» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: Доц. д-р Николай Попов 
тел. 073/ 886621 
 
Анотация:  
Основна цел на обучението по дисциплината е да даде знания за същността и особеностите на 
процесите на глобализация и регионализация. Тя включва изучаването на основни теоретични 
възгледи и понятия, както и анализ на протичането на обективния процес на глобализация и 
въздействието му върху регионализацията. Отделя се специално внимание на специфичното 
влияние, което оказват процесите на нарастваща глобализация върху националната сигурност. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, с използването на 
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и 
тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко 
въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ  
 

ECTS кредити: 4                               Седмичен хорариум: 3 ч.л 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                   Вид на изпита: писмен 
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори:  
тел. 073/ 886621 

 
Анотация:  
Основна цел на обучението е студентите да усвоят същността, видовете, формите, начините и 
средствата за упражняване на граждански конрол и осигуряване сигурността в обществото. 
Предмет на обучението са следните основни проблеми: 

- вътрешна сигурност на държавата; 
- общественият ред като фактор на сигурността в държавата; 



- фактори, които влияят на сигурността и обществения ред; 
- институционална система на националната сигурност; 
- служби за поддържане на обществения ред и сигурността; 
- дейност на оганите на местната власт по поддържане на вътрешния ред и 

сигурността на територията на държавата; 
- частна охранителна дейност; 
- понятие и видове граждански контрол. 
 

Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, с използването на 
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и 
тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко 
въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

ПРАВОТО НА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ 

 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Учебната програма по дисциплината е предназначена да осигури необходимите знания относно 
правния режим и основните механизми за реализиране на правото на сигурност в обществения 
живот. Разглеждат се държавната политика и различни стратегии за обезпечаване на 
сигурността в социалната действителност. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, с използването на 
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и 
тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко 
въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 

СИСТЕМА ЗА РАЗУЗНАВАТЕЛНА ЗАЩИТА 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: проф.д.н. Валери Лазаров, генерал-майор 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   



Основна цел на обучението е студентите да усвоят същността, видовете, начините и 
механизмите на действие на системите за разузнавателна защита. 
Предмет на обучението са следните основни проблеми: 

 понятие и определения за разузнавателна защита; 

 системи за разузнавателна защита; 

 геостратегическата среда и нейното влияние; 

 геополитически фактори в модерния свят; 

 разузнаване с хора; 

 теоритични основи на разузнаването с хора; 

 отношения между понятията "разузнаване с хора", "контраразузнаване", "източник" и 
"колектор"; 

 актуални концепции и основи на воденето на разузнаване с хора; 

 анализ на дейността и методите за разузнаване. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, с използването на 
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и 
тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко 
въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ 
 
ECTS кредити: 4                                 Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен  
Семестър: V 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: д-р Мирослав Димитров 
Тел: 0888899421 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина “Технически системи за сигурност” дава знания, свързани с 
практическото изграждане и функциониране на общата система за сигурност чрез използване 
на различни технически средства и технологични решения. Тя разглежда, на база на 
задълбочен системен анализ, разработването и прилагането на мерки, свързани с достигане на 
предварително зададени нива на физическа, технологична и военна сигурност. Цел на 
обучението по предлаганата дисциплина е да бъдат предоставени на студентите знания и 
умения, свързани със системния анализ на организацията (независимо от нейните размери и 
функции) и потребностите й от различни видове сигурност и техническите и технологични 
методи за проектиране и изграждане на система за сигурност, на база на достиженията от 
различни области на науката, техниката и технологиите. Студентите ще получат знания и 
умения, свързани с анализа на рисковете и заплахите за сигурността (вътрешни и външни) и 
проектирането на цялостни технически и технологични решения за защита на обекти, 
инфраструктури, електронни, комуникационни и информационни системи и населението. 
Акцентът на обучението е върху практическото прилагане на тези знания и умения при 
изграждането и поддържането на технически системи за сигурност на компонентите на 
обществено-икономическата система в частност и на националната сигурност, като цяло. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

1. Системен анализ в сферата на сигурността. 
2. Видове технически системи за сигурност. 
3. Физическа сигурност на обекти и инфраструктури. 
4. Техническа и технологична защита на комуникационни трасета и съоръжения. 



5. Техническа и технологична защита на електронни и информационни системи. 
6. Техническа защита на персонала и населението.  

 
Лекции и семинарни упражнения: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Студентите участват активно по време на лекционния курс чрез представяне на 
презентации, реферати, решаване на тестове, дискусии и други форми на текущ контрол. Към 
учебната дисциплина не са предвидени семинарни занятия.  
Самостоятелната подготовка предвижда: изготвяне на презентации по зададени теми от 
преподавателя, изготвяне на реферати, работа в библиотека, работа в интернет. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 

КРИЗИСЕН ПИАР 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра „Връзки с обществеността”  
Правно-исторически факултет 
Лектор: Доц. д-р Димитрина Стефанова, катедра „Връзки с обществеността”  
e_mail: dimi@swu.bg, тел: 073/ 588508 
 
Анотация: 

Целта на курса е придобиване на знания и формиране на умения за: диагностика на кризата; 

разработване на стратегически и приложими комуникационни модели по време на криза; 

общуване с журналисти; изработване на ключови въпроси в посланията към медиите по време 

на криза.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Курсът предлага знания относно основните принципи на съвременно управление на кризисни 
комуникации. Засегнати са въпросите за същността, обекта и предмета на кризисния PR. 
Акцентира се върху разбирането, че част от кризисният PR е следствие от създадени и 
неразрешени конфликти. Следващата част разглежда кризата като “сериозен проблем за 
бизнеса, който предизвиква подробно медийно отразяване. Засиленият обществен интерес в 
резултат на това влияе на нормалното функциониране на организацията и също така би могло 
да има политическо, правно, финансово и правителствено влияние върху бизнеса.” 
Спецификите на кризисния PR са третата част от дисциплината. Този дял и предлага 
теоретични постановки и практически умения за съставяне на антикризисни програми и техники 
за излизане от кризи. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, с използването на 
мултимедия. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и 
тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко 
въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

ЛИДЕРСТВО В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 

mailto:dimi@swu.bg


Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Целта на курса е да изгради минимум знания и да формира умения за ефективно познаване и 
развитие на лидерството и лидерските качества в публичната сфера. 
Съдържанието на учебния материал предлага, освен теоретично и системно изложение, така и 
редица аналитични техники и управленски съвети и методи. Тематиката е съобразена с 
последните световни публикации, както и с практическия опит на водещи държави в тази 
област. 
       
Съдържание на учебната дисциплина:  
Личностният фактор в управлението. Основни характеристики на личностният фактор в 
управленския процес. Характеристика на властта – необходимост, същност, източници. Власт. 
Основни характеристики. Форми на властта. Източници и релации с лидерството. Ръководство 
и лидерство – същност и разграничения. Поставяне на разграничение между лидера и 
ръководителя.  Основни прилики и разлики. Лидерство. Дефиниране. Основни характеристики. 
Какво представлява лидерството? От къде тръгват идеите за неговото изучаване? Класически 
дефиниции и основните му характеристики. Лидерство и лидерски качества . Класически идеи и 
проучвания за лидерските качества. Обобщение на класически и утвърдени проучвания. 
Лидерски стилове . Влияние на концепцията за лидерските стилове в управлението. Популярни 
класификации на лидерските стилове. Класически теории, концепции и подходи за изучаване 
на лидерството. Теоретични аспекти на изучаването на лидерството. Еволюция на 
теоретичните познания и идеи. Лидерството в упълномощени екипи. Роли на лидера в екипната 
форма на работа. Съвременни трактовки на нарасналата роля на лидерството в колективната 
работа. Нови идеи за лидерството – ангажиране, упълномощаване, споделено лидерство. 
Запознаване с някои от новите идеи за лидерството. Концепция на Денхарт за споделеното 
лидерство в публичната администрация и неговата важна роля. Заместители на лидерството. 
Свръхлидерство, управленски тренинг. В търсене на инструменти, заместващи ролята на 
лидерството. Някои утвърдени концепции за заместители на лидерството в организацията. 
Приложение на теориите за лидерството. Практически доказателства за приложимостта на 
теориите в практиката за управление на организациите. Добри практики в сферата на 
лидерството. Предизвикателства пред настоящите и бъдещите лидери – основни 
характеристики Запознаване с съвременните концепции за влиянието на променящото се 
общество и идеите на Тофлър, Котър, Дракър и други. Предизвикателства на променящите се 
приоритети и ценности. Запознаване с променящата се постоянно ценностна система на хората 
и влиянието и върху управлението и работата на организациите. Предизвикателства на 
променящата се работна сила. Запознаване с тенденциите за промяна в работната сила в 
световен мащаб. Седемте възрасти на лидера. Класическата теза за седемте възрасти на 
лидера, включваща, както неговото откриване, изграждане и развитие. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Всички теми съдържат и 
практическа част. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови 
работи и тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по 
няколко въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 



Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Целта на курса е да предостави знания за риска и неопределеността в информационното 
общество и очакваното поведение. Предлага се информация за подхода, моделите, практиките и 
подходите за правилно формулиране на проблемите, как ефективно да се води диалог и да се 
действа съвместно за тяхното решаване. Курсът позволява да се усвоят принципите, техниките, 
възможните евристики и форми на вземането и реализирането на ефективни решения в условия 
на криза. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Модул 1 – Теоретични основи на вземането на делови решения в условията на риск и 
неопределеност.  
Модул 2 – Принципи и практика на деловите решения в условията на риск и неопределеност. 
Модул 3 – Предизвикателствата пред деловите решения в организациите на знанието. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Всички теми съдържат и 
практическа част. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, чрез курсови 
работи и тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на студентите по 
няколко въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІ 
Методическо ръководство: 
Катедра “Публичноправни науки” 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Учебният курс по „Криминология” предлага познания за престъпността и нейните причини, за 
личността на престъпника, за формирането и механизма на престъпното поведение, за 
превенцията и контрола над престъпното поведение, за престъпността като социално явление, 
за видовете и категориите престъпност. 
Актуалното значение на криминологическото познание се определя от нарастващата 
престъпност, новите й проявни форми, както и от потребността за упражняване на нови, 
нетрадиционни подходи в антикриминогенната стратегия.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът съдържа следните модули: 
Модул І. "Въведение в криминологията";  
Модул ІІ. "Основни институти и категории в криминологията";  
Модул ІІІ. "Причини за престъпността, механизъм на престъпното поведение. 
Криминологическо прогнозиране и планиране". 
 
Технология на обучението и оценяване: 



Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Всички теми са с 
теоретико-практическа насоченост. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, 
чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на 
студентите по избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 

 
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

  
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра “Международно право и международни отношения” 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Лекционният курс предлага знания за същността, обхвата и съдържанието на европейската 
политика по въпросите на сигурността, както и за изградените и изграждащите се европейски и 
евроатлантически структури, които обезпечават ефективността на тази политика. 
 
Съдържание на учебната дисциплина: 
Курсът съдържа следните модули: 
Модул І. Понятието „сигурност” в неговите различни аспекти; 
Модул ІІ. Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО); 
Модул ІІІ. Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Текущият контрол се 
осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се 
оформя като се оценят отговорите на студентите по избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 

ОСНОВИ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Дисциплината изучава основните аспекти на охранителната дейност. Тя цели познаването на 
същността, принципите и видовете охранителна дейност. Изучава се нормативната уредба и 
нейното прилагане при дейностите по охрана.  
 
Съдържание на учебната дисциплина: 



Курсът съдържа следните модули: 
I МОДУЛ. ПОНЯТИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; 
II МОДУЛ. СУБЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; 
III МОДУЛ. ПРАВЕН СТАТУС НА ОХРАНИТЕЛЯ. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Всички теми са с 
теоретико-практическа насоченост. Текущият контрол се осъществява по време на занятията, 
чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се оформя като се оценят отговорите на 
студентите по избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра “Публичноправни науки” 
Правно-исторически факултет 
Лектор: 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Структурата и съдържанието на дисциплината „Криминалистика” включва четири съставни 
части на системата на изучаване: Общо теорeтични въпроси, Криминалистична техника, 
Криминалистична тактика и Методика за разследване на отделните видове престъпления.  
В първата част се съдържат въпросите на криминалистичната идентификация на лица и 
предмети, както и различните форми на наказателна регистрация на лица, извършили 
престъпления от общ характер. Във втората част се изучават методите и техническите 
средства за събиране, изследване и оценка на веществени доказателства и веществени 
доказателствени средсва. В третата част студентите се запознават с изграждането и 
проверката на следствени версии, планирането и организацията на разследването, както и 
различните способи за доказване. В четвъртата част са заложени знания за принципите и 
структурата на формирането на общите и частните методики за разследване на престъпления: 
убийства, компютърни престъпления, престъпления, свързани с наркотици и други. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Учебният материал по “Криминалистика” включва: Предмет, система, методология и задачи; 
Материални и нематериални следи от престъплението; Понятия и видове криминалистични 
идентификационни задачи; Способи за събиране и изследване на доказателствен материал; 
Видове криминалистични експертизи – критерии за обособяване на отделни групи; Общонаучни 
и специфични методи на криминалистиката; Връзка и взаимоотношения на криминалистиката с 
наказателния процес и криминологията; Видове следствени версии; Динамичност, конкретност, 
плановост и законност на действията по разследване и съдебните следствени действия. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. 
Окончателната оценка се формира като се оценяват отговорите на студентите на писмено 
разработени тестове. Окончателната оценка е сумарна и включва оценката от текущия контрол 
през семестъра и оценката от писмения изпит.  
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     
 
 
 



Превенция на противообществени прояви и престъпления, 
извършвани от малолетни и непълнолетни 

 
ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Публичноправни науки» 
Правно-исторически факултет 
Лектор: гл.ас.д-р Надежда Кръстева 
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с особеностите на превантивната 
политика по отношение престъпността и противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, която е обществено и социално значима. 
Поставената цел може да бъде постигната като се изградят познания относно същността на 
превенцията и ролята й в сигурността и развитието на обществото; като се изградят познания 
относно същността на противообществените прояви и престъпленията, както и за мерките за 
борба с тях; грижите, които държавата полага по отношение на децата-правонарушители и др. 
Учебната дисциплина включва запознаване на студентите с действащото българско 
законодателство и международноправни актове в областта на превенцията на престъпността и 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Курсът съдържа няколко учебни модула: 
Модул І – Превенция сред деца и младежи; 
Модул ІІ – ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ; 
Модул ІІІ – СПЕЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Текущият контрол се 
осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се 
оформя като се оценят отговорите на студентите по избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

ТРАФИК НА ХОРА 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра “Публичноправни науки” 
Правно-исторически факултет 
Лектор:  
тел: 073/ 886621 
 
Анотация:   
Предмет на дисциплината са обществените явления и процеси, обуславящи възникването и 
разпространението на трафика на хора, особеностите на тяхното влияние на социално и на 
индивидуално ниво. Разглеждат се съществуващите правни инструменти за превенция и 
противодействие на трафика на хора. Специален акцент се поставя върху сътрудничеството 
между държавите при преодоляването на отрицателните последици и проблемите, свързани с 



трафика. 
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Курсът съдържа няколко учебни модула: 
Модул І –  Социално-икономически причини за трафика на хора.  
Модул ІІ – Правна уредба на престъплението «трафик на хора». 
Модул ІІІ – Международноправно сътрудничество в областта на превенцията и 
противодействието на трафика на хора. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Текущият контрол се 
осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се 
оформя като се оценят отговорите на студентите по избрани теми от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

НОРМАТИВНИ ОСНОВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИГУРНОСТ 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектор:  
тел: 073/ 886621 

 
Анотация:   
Учебната програма по «Нормативни основи на европейската сигурност» има за цел да 
предостави знания относно законодателството на Европейския съюз в сферата на сигурността,  
възникването и развитието на политиката на сигурност в Общността, както и законодателната 
уредба на различните видове престъпления, които подравят устоите на Европейския съюз.  
Предмет на учебния курс е изясняване същността на европейската сигурност, както и ролята на 
наказателното право за противодействието срещу престъпността в рамките на европейската 
общност. 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Текущият контрол се 
осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се 
оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 
 

ИСТОРИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И 
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА 

 
 

ECTS кредити: 4       Седмичен хорариум: 3 ч. лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка     Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра “Международно право и международни отношения” 
Правно-исторически факултет 
Лектор:  
тел: 073/ 886621 



 
Анотация:   
Предметът на дисциплината включва запознаване с историята и възникването на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, през призмата на общите 
закономерности  на  изграждане на международните отношения и организации, целящи 
гарантиране на световния ред и сигурност. Теоретичните направления в учебния курс са:  

 Развитие на международните организации и международните отношения в исторически 
план. Общи закономерности.  

 Основни етапи във възникването и развитието на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа – ОССЕ. Основни международни договори и споразумения, 
регламентиращи дейността на ОССЕ. 

 Основни елементи и институции на ОССЕ. Дейност и сфери на компетенции на ОССЕ. 

 Основни аспекти на взаимодействието на ОССЕ с други организации и съюзи. 
Република България и ОССЕ. 

 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Курсът съдържа няколко учебни модула: 
Модул І – Развитие на международните организации и международните отношения. 
Модул ІІ – Възникване на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа – ОССЕ – 
исторически и правни фундаменти. 
Модул ІІІ - Структура и функции на ОССЕ. 
Модул ІV - ОССЕ в регионален и световен аспект. 
 
Технология на обучението и оценяване: 
Лекционният курс се провежда с помощта на мултимедийна техника. Текущият контрол се 
осъществява по време на занятията, чрез курсови работи и тестове. Окончателната оценка се 
оформя като се оценят отговорите на студентите по няколко въпроса от конспекта. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити.     

 

 
СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ 

 

ECTS кредити: 4                                 Седмичен хорариум: 6 ч.лекции 
Форма за проверка на знанията: текуща оценка                    Вид на изпита: писмен  
Семестър: VІІІ 
Методическо ръководство: 
Катедра «Национална сигурност и публична администрация» 
Правно-исторически факултет 
Лектори: д-р Мирослав Димитров 
Тел: 0888899421 
 
Анотация:  
Учебната дисциплина “Стандарти за сигурност” дава знания, свързани с практическото 
изграждане и функциониране на системата за сигурност на организацията, независимо от 
нейния мащаб и функционални характеристики. Тя изучава утвърдените и най-разпространени 
добри практики в областта на сигурността. Цел на обучението по предлаганата дисциплина е 
предостави на студентите знания и умения, свързани с внедряването, работата, поддържането 
и подобряването на системата за сигурност, изградена в съответствие с добрите световни 
практики, утвърдили се вече и като международни стандарти. Дисциплината дава концентриран 
поглед върху техническите, мениджърските и справочните стандарти, използвани в световен 
мащаб и препоръчвани за използване в съответствие с директивите и регламентите на 
ръководните органи на Европейския съюз – Европейската к  омисия и Европейския парламент. 
Студентите ще получат знания и умения по оценка и избор на технически средства и системи 
за сигурност, по оценка на рисковете за сигурността, по изграждане на цялостна система за 
сигурност и по управление на инцидентите и кризисните моменти, свързани с нейното 
функциониране на база на опита на водещия световен опит. Акцентът на обучението е върху 
практическото прилагане на този опит за осигуряване на националната сигурност и сигурността 



на отделните структурни компоненти на гражданското общество.  
 
Съдържание на учебната дисциплина:  
Дисциплината включва следните съдържателни модули:  

1. История на стандартите за сигурност. 
2. Технически стандарти за сигурност. 
3. Справочни стандарти за сигурност. 
4. Управленски (мениджърски) стандарти за сигурност. 
5. Използване на стандартите за изграждане на цялостна система за сигурност. 

 
Лекции и семинарни упражнения: 
Лекционният курс се провежда по традиционно утвърдения начин, като се използва и 
мултимедия. Студентите участват активно по време на лекционния курс чрез представяне на 
презентации, реферати, решаване на тестове, дискусии и други форми на текущ контрол. Към 
учебната дисциплина не са предвидени семинарни занятия.  
Самостоятелната подготовка предвижда: изготвяне на презентации по зададени теми от 
преподавателя, изготвяне на реферати, работа в библиотека, работа в интернет. 
Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията 
на Наредба № 21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити. 

 

 


