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Конспект
с въпроси за държавен изпит на студентите „Национална сигурност“
1. Геополитика - определение и същност. Основни термини в геополитиката
2. Сигурност - определение и същност. Равнища на сигурност
3. Геостратегически фактори, влияещи върху Балканите и Р България
4. Основни заплахи за международната стабилност и сигурност и предизвикателства за националната сигурност на Р България
5. Доминиращи глобални тенденции за развитие на световната геополитика
през следващите 5 години
6. Предизвикателства за националните интереси в областта на сигурността и
отбраната
7. Същност и съдържание на разузнаването и контраразузнаването
8. Основни понятия и принципи в разузнаването и контраразузнаването
9. Кадрови служители на разузнаването и контраразузнаването
10. Оперативна обстановка
11. Агенти на разузнаването и контраразузнаването
12. Събиране на информация в разузнаването и контраразузнаването
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13. Международни организации - Организация на обединените нации (ООН),
Северноатлантически съюз (НАТО)
14. Място и роля на България на Балканите
15. Основни тенденции в развитието на средата за сигурност в международен
и регионален мащаб
16. Политически аспекти на националната сигурност
17. Управление на системата за национална сигурност на страната
18. Основни съвещателни и координационни органи на системата за защита
на националната сигурност
19. Институции за миграционни политики на ЕС и Шенген
20. Интегрирано гранично управление за противодействие на незаконната
миграция
21. Ескалация на заплахите за ЕС след Арабските революции от 2011 г.
22. Особености на миграционната активност по Балканския маршрут
23. Задачите на Р България на външните граници на ЕС
24. Трансгранична организирана престъпност и миграция
25. Издирване на лица и вещи поканала на Интерпол. Видове издирвателни
бюлетини на Интерпол
26. Дирекция "Международно-оперативно сътрудничество" МВР - структура,
функции и задачи
27. Видове сигнали в Шeнгенската информационна система
28. Дирекция АФКОС МВР - структура, функции и задачи. Сътрудничество с
OLAF
29. Европол - структура, фунции и задачи
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30. Функции и организация на бюрата СИРЕНЕ. Бюро СИРЕНЕ България структура и компетентности
31. Съдържание и същност на ОИД в МВР
32. Институт на доброволното сътрудничество с граждани в ОИД
33. Издирване на лица и вещи в ОИД
34. Използване на специални разузнавателни средства в ОИД
35. Използване на информация от базите данни на мобилните оператори за
разкриване на престъпления
36. Специални способи на ОИД
37. Формиране на държавна политика за национална сигурност. Ролята на
президентската институция за организацията и управлението на системата за
национална сигурност на Република България. Консултативен съвет за
национална сигурност - състав, функции и задачи
38. Формиране на държавна политика за национална сигурност. Ролята на
изпълнителната власт за организацията и управлението на системата за
национална сигурност на Република България. Съвет по сигурността към министерски съвет - състав, функции и задачи
39. Основи на отбранителната политика на Р България. Министерство на отбраната. Въоръжени сили на Република България. Роля, мисии и задачи на
въоръжените сили
40. Полицейски инспектор от Охранителна полиция. Правна регламентация.
Особености в правния статут на полицейския инспектор. Задачи на полицейския инспектор
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41. Организация на работата на полицейския инспектор от Охранителна
полиция
42. Конвоиране на лица от полицейските органи. Правна регламентация.
Същност на конвоирането. Видове конвоиране
43. Тактически действия на полицейските органи при конвоиране
44. Опазване на обществения ред от полицейските органи по време на масови
мероприятия. Правна регламентация. Понятие и видове масови мероприятия.
Организация на дейността на полицейските органи по опазване на обществения ред по време на масови мероприятия
45. Противодействие на хулиганството, като нарушение на обществения ред
от полицейските органи
46. Правна регламентация, понятие и видове частна охранителна дейност
47. Изисквания за извършване на частна охранителна дейност
48. Лицензиране на частната охранителна дейност
49. Задържане на лица от частните охранители
50. Използване на физическа сила и помощни средства от частните охранители
51. Използване на оръжие от частните охранители
52. Неформални структури за управление на световните процеси –
Билдербергска група, Римският клуб, Парижки клуб, Лондонски клуб,
форумът Давос, форумът Г-7, форумът Г-20
53. Политически партии в Р България
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