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Конспект

„ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА
СИГУРНОСТ“
1. Същност, цел и задачи на системите за сигурност
2. Оценка на рисковете за системата за национална сигурност на
Република България
3. Формиране на държавна политика за национална сигурност. Ролята
на президентската институция за организацията и управлението на
системата за национална сигурност на Република България
4. Формиране на държавна политика за национална сигурност. Ролята
на законодателната, изпълнителната и съдебните власти за
изграждането и управлението на системата за национална сигурност
на Република България
5. Държавни органи и структури в системата за национална сигурност
на Република България. Министерство на вътрешните работи
6. Служби и структури за сигурност. Изграждане и управление
7. Основи на системата за отбрана на Р България. Министерство на
отбраната. Въоръжени сили на Република България. Роля, мисии и
задачи
8. Основи на системата за управлението при кризи
9. Национална система за управление при бедствия
10.Роля, функции и задачи на частната охранителна дейност в
Република България
11. Контрол на системите за сигурност
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Нормативна база
- Конституция на Република България
- Наказателен кодекс
- Закон за борба с трафика на хора
- Закон за българското гражданство
- Закон за българските лични документи
- Закон за достъп до обществена информация
- Закон за Държавна агенция "Национална сигурност"
- Закон за държавния служител
- Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба
- Закон за защита на класифицираната информация
- Закон за защита на личните данни
- Закон за Консултативен съвет за национална сигурност
- Закон за мерките срещу изпирането на пари
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма
- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия
- Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
- Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

- Закон за противодействие на тероризма
- Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни и други длъжности
- Закон за специалните разузнавателни средства
- Закон за убежището и бежанците
- Закон за управление и функциониране на системата за защита на
националната сигурност
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