
 

Правно-исторически факултет 

2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето" 1 
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КОНСПЕКТ 

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

ПО “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

СПЕЦИАЛНОСТ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”,  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”, 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 1 ГОДИНА (ДВА СЕМЕСТЪРА) 
 

 

1. Същност и структура на информационната сигурност - основни 

понятия.  

2. Базови принципи и тенденции в информационната сигурност. 

3. Проблеми на информационната и киберсигурност. 

4. Схема и елементи на системата за кооперативно сътрудничество. 

5. Мотивационни теории и мотивация на служителите. 

6. Провеждане на съвещания и решаване на конфликти в 

организацията.  

7. Възникване и развитие на международните организации и системи в 

сигурността. 

8. НАТО – създаване, развитие, правни основи и функциониране. 

9. Проблеми на сигурността на държавите от Черноморския регион. 

10.  Външни геостратегически фактори, влияещи върху сигурността в   

Югоизточна Европа. 

11.  Въоръжени конфликти в Югоизточна Европа. 

12.  Инициативи на регионално сътрудничество. 

13.  Интеграция на Балканските страни в структурите на ЕС и НАТО. 

14.  Условия и ред за издаване на лична карта. Основания и ред за 

подмяна на лична карта.  

15.  Понятие за чужденец. Условия и ред за влизане на чужденци в  

Република България.  

16.  Основания и ред за пребиваване на чужденци в Република България.  

17.  Ограничаване на права на гражданите чрез установяване на 

задължение.  

18.  Ограничаване на права на гражданите чрез установяване на забрана.  
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19.  Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането - 

Европол. Дейност, структура, правомощия и задачи. Национална 

организация на сътрудничеството по канала на Европол. 

20.  Международна организация на криминалната полиция - Интерпол. 

Дейност, структура, компетенции и задачи. Издирвателна дейност на 

Интерпол. Видове бюлетини на Интерпол. 

21.  Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” – МВР. 

Единна фокусна точка за международно сътрудничество в областта 

на правоприлагането. Организационна структура, функции и задачи 

във връзка с международния обмен на оперативно значима 

информация.  

22. Европейски съюз и Шенгенска общност – създаване, правни актове 

и участващи държави. 

23. Организация на контрола на границите на ЕС и Шенген. 

24. Правила за преминаване на външните граници от граждани на ЕС и 

граждани на трети страни. 

25. Стратегия и стратегически процес на управление. 

26. Видове стратегии в сектора за сигурност и отбрана. 

27. Цикъл и специфика на стратегическото планиране в сектора за 

сигурност и отбрана. 

28. Видове разузнаване. 

29. Разузнавателен процес и разузнавателен анализ. 

30. Същност на матричния подход. 

 

 

            

 

 

 


