Правно - исторически факултет
2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето"
тел./факс: 073/88 66 17; е- mail : admin@law.swu.bg

Конспект по дисциплината „Международна и национална
сигурност”
1. Предмет на теорията и политиката за сигурност
2. Сигурността като ценност. Основни категории и концепции в
политиката за сигурност
3. Еволюция и съвременни измерения на сигурността през ХХI век
4. Среда за сигурност. Съвременни рискове и заплахи за
сигурността в глобализиращия се свят
5. Регионални предизвикателства за сигурността
6. Форми и равнища на международната сигурност
7. Методи (инструменти) за постигане на международна сигурност:
сигурност чрез дипломация; сигурност чрез сила; сигурност чрез
международни съюзи и коалиции
8. Сигурност чрез неутралитет; сигурност чрез международно
право;сигурност чрез системи за колективна сигурност; чрез интеграция
9. Системи и организации за международна сигурност
10. ООН в системата на международната сигурност. Цели и задачи в
сферата на сигурността, съгласно Устава на ООН
11. Съвет за сигурност – компетенции и дейност
12. Мисии на ООН през 21 век
13. Планът „Маршал” и неговата роля за следвоенното развитие на
западноевропейските държави и политиката за сигурност
14. Възникване, развитие и трансформация на НАТО
15. Основни задачи и принципи на НАТО съгласно новата
Стратегическа концепция, приета в Лисабон, 2010г.
16. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
Принципи на многостранното и двустранното сътрудничество в Европа

17. Европейският съюз в системата на международната сигурност.
Общата европейска политика за сигурност и отбрана след договора от
Лисабон
18.Стратегия за сигурност на Европейския съюз „Сигурна Европа в
един по-добър свят”
19. Същност и измерения на националната сигурност
20. Съвременната българска Стратегия за национална сигурност
21.Основни принципи на политиката за национална сигурност на Р
България
22. Рискове и заплахи за сигурността на Р България, според
Стратегията за национална сигурност на страната
23. Национални интереси и национални цели. Жизненоважните
национални интереси на Р България, според новата Стратегия за
национална сигурност
24. Система за национална сигурност. Съвременни насоки за
действие на системата за национална сигурност
25. Народното събрание в системата за национална сигурност
26.Президентската институция в Р България и националната
сигурност
27.Министерският съвет в системата за национална сигурност
28. Въоръжена защита на националната сигурност и суверенитет.
Въоръжени сили на Р България
29. Положение на война, военно и извънредно положение,
мобилизация
30. Изпращане и използване на въоръжени сили на Република
България извън територията на страната
31. Измерения на вътрешна сигурност на Р България
32. Принципи на работа, основни задачи и дейност на МВР
33. Насоки в дейността на Главна дирекция "Борба с организираната
престъпност";
34. Основна дейност на Главна дирекция "Криминална полиция";

35. Разузнаването и контраразузнаването в системата на
националната сигурност. Основни цели и задачи на Националната
разузнавателна служба и служба „Военна информация”
36. Основни елементи на системата за национална сигурност:
Национална служба за охрана( НСО);Държавна агенция „Национална
сигурност” (ДАНС)
37. Дейност на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението"
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