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КОНСПЕКТ 
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

НА СПЕЦИАЛНОСТ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” - 
ОКС “МАГИСТЪР” 

 
1. Същност, цел и задачи на системата за национална сигурност.  
2. Формиране на държавна политика за национална сигурност. Ролята на 

президентската институция за изграждането и управлението на системата за 
национална сигурност на Република България.  

3. Основи на отбранителната политика на Република България. Министерство на 
отбраната. Въоръжени сили на Република България. Роля, мисии и задачи.  

4. Конституционни основи на сектора за сигурност в Република България.  
5. Държавна агенция „Разузнаване“: нормативна основа, функции, правомощия на 

служителите, контрол и отчетност. 
6. Съвет по сигурността към Министерски съвет: нормативна основа, състав, 

правомощия, разграничения.  
7. Опазване на обществения ред от полицейските органи по време на масови 

мероприятия.  
8. Противодействие на хулиганството от полицейските органи.  
9. Понятие за конвоиране. Видове конвоиране. Организация на дейността на 

полицейските органи при конвоиране на лица.  
10. Основни тактически подходи при конвоиране на лица.  
11. От СССЕ към ОССЕ като паневропейска, трансатлантическа и евроазиатска 

организация: развитие, задачи, мисия. Трите оси на сътрудничество. Декалог по 
сигурността. ОССЕ като основен инструмент за ранно предупреждение, 
регулиране на кризи и постконфликтно възстановяване.  

12. Съвет на Европа като регионална организация за многостранно международно 
сътрудничество: създаване, мисия, задачи, институционални рамки. 
Установяващи и координиращи инструменти. Стандарти за демократична и 
социална сигурност.  

13. Европейски съюз: интерпретация на понятието сигурност в европейски контекст. 
Европейската стратегия за сигурност като синтез на Политиката за свобода, 
сигурност и правосъдие и Европейската политика за сигурност и отбрана. 
Институционални измерения.  

14. Международна организация на криминалната полиция Интерпол. Видове 
бюлетини на Интерпол.  

15. Европол - Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
провоприлагането.   
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16. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ - МВР. Единна 
контактна точка за сътрудничество в областта на правоприлагането.  

17. Същност на оперативно-издирвателната дейност (ОИД). Способи на ОИД.  
18. Доброволни сътрудници в ОИД. Вербовка и работа с доброволни сътрудници.  
19. Издирване на лица и вещи.  
20. Матрични решения в разузнаването и контраразузнаването.  
21. Матрични решения в разузнавателния анализ.  
22. Съдържание и същност на матричния подход. 
23. Република България и Общата външна политика  и политика за сигурност на 

Европейския съюз.  
24. Република България и НАТО.  
25. Република България и Процесът на сътрудничество в Югоизточна Европа 

(ПСЮИЕ).  
26. Същност и структура на информационната сигурност - основни понятия. 
27. Базови принципи и тенденции в информационната сигурност. 
28. Проблеми на информационната и киберсигурност. 
29. Конституционният институт на извънредното положение – понятие и правна 

същност. Теории за естеството на извънредното положение. 
30. Извънредното положение според българската конституционна уредба. 

Дерогация и ограничаване на основни права и свободи на личността при 
извънредно положение. Международни стандарти за обявяване на извънредно 
положение. 

31. Модели на държавна реакция при извънредно положение - „милитаризиран“ 
модел (Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България) и 
„граждански“ модел (Закон за противодействие на тероризма). Извънредно 
положение и „бедствено положение“ – специфика и разграничение (Закон за 
защита при бедствия).  

32. Стратегия и стратегически процес на управление. 
33. Видове стратегии в сектора за сигурност и отбрана. 
34. Цикъл и специфика на стратегическото планиране в сектора за сигурност и 

отбрана. 
35. Схема и елементи на системата за кооперативно сътрудничество. 
36. Мотивационни теории и мотивация на служителите. 
37. Провеждане на съвещания и решаване на конфликти в организацията. 
38. Предизвикателства за националната сигурност на Република България.  
39. Основни заплахи за международната стабилност и сигурност.  
40. Основни рискове и заплахи в Югоизточна Европа.  
41. Условия и ред за издаване на лична карта.  
42. Основания и ред за подмяна на лична карта.  
43. Понятие за чужденец. Условия и ред за влизане на чужденци в Република 

България.  
44. Основания и ред за пребиваване на чужденци в Република България.  
45. Ограничаване на права на гражданите чрез установяване на задължение.  
46. Ограничаване на права на гражданите чрез установяване на забрана.  
47. Война, военно или друго извънредно положение.  
48. Същност на тероризма - определение, основни видове тероризъм.  



49. Класификация и структура на терористичните организации.  
50. Планиране на антитерористичната дейност - основни етапи и принципи.  
51. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и правата на човека. 
52. Правото на лична свобода и сигурност съгласно Европейската конвенция по 

правата на човека. 
53. Юриспруденция на Европейския съд по правата на човека по въпросите на 

сигурността. 
54. Европейски съюз и Шенгенска общност – създаване, правни актове и участващи 

държави. 
55. Организация на контрола на границите на ЕС и Шенген. 
56. Правила за преминаване на външните граници от граждани на ЕС и граждани на 

трети страни. 
57. Стратегическо управление на човешките ресурси. Определение. Основни 

функции на стратегическото управление на човешките ресурси. 
58. Условия и фактори оказващи влияние върху управлението на човешките 

ресурси. Външни и вътрешни за организацията условия и фактори. 
59. Формиране и развитие на теорията и практиката на управлението на човешките 

ресурси – основни школи и подходи. 

 

 


