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Конспект 

по Териториална сигурност2014г 

 
1. Същност и специфика на сигурността, като наука. Дефиниция за 

сигурност. 
2. Видове сигурност. 
3. Нормативни източници на сигурността. 
4. Характеристики и особености на териториалната сигурност. 

Определение за териториална сигурност. 
5. Теория на риска. 
6. Престъпността, като сложно и опасно обществено явление и нейното 

силно влияние върху сигурността. Начини на защита и противодействие 
срещу престъпността. 

7. Осигуряване на обществения ред.  Понятие за обществен ред. 
8. Взаимодействие и координация между МВР, държавните органи, 

органите на местното самоуправление и обществените организации по 
осигуряването на обществения ред. 

9. Обществена безопасност при провеждане на масови мероприятия. 
10. Сигурност при бедствия , аварии и катастрофи. 
11. Структура и начин на функциониране на местните и областните органи за 

сигурност в административно-териториалните единици. 
12. Компетенции на Кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете 

на кметства за постигане на ефективна сигурност. 
13. Компетенции на Областния Управител при провеждане на държавната 

политика по сигурността. 
14. Корпоративна /фирмена/ сигурност. 
15. Националната полиция , като съществен фактор на сигурността. 
16. Общинска полиция в столицата и градовете с районно деление. 
17. Специализирани органи на националната сигурност. 
18. Теория на разузнаването и контраразузнаването. 
19. Тероризмът – исторически корени, същностни черти и специфики. 

Глобалност и значимост на проблема в съвременния свят. 
20. Терористични организации. 
21. Национален план за противодействие на тероризма. 
22. Стратегия за национална сигурност на Република България. 
23. Стратегия за противодействие на тероризма на Европейския съюз и 

становище на Комитета на регионите относно засилване борбата с 
тероризма. 

24. Международни организации за сигурност. 
 
                                                                          
                                                                        Изготвил:д-р Радослав Радославов 
 
Литература: 



  
1.Арабаджийски, Н. „Администрация на сигурността и отбраната”, Военно 
издателство,С. 2007г. 
2.Марков, М.” Обществен ред и национална сигурност””.Сб. Политика на 
сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към 
демокрация”.С.,1997г. 
3.Величков, И. „Сигурността в административно-териториалните единици”, С., 
2006г. 
4.Конституция на Република България. 
5. Закон за МВР. 
6.Закон за отбраната и въоръжените сили. 
7.Закон за администрацията. 
8.Закон за местното самоуправление и администрация. 
9.Закон за управление при кризи. 
10.Закон за защита при бедствия. 
11.Устройствен правилник на областните администрациии – ДВ, бр.57/2000г; 
12.Постановление на МС №258 от 02.12.2005 за дейностите и задачите по 
отбранително-мобилизационната подготовка на органите на изпълнителната 
власт и юридическите лица с военновременни запаси – ДВ, бр.100/2002005г. 
 


