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

КОНСПЕКТ
по “ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”
1. Предмет, система и източници на учебната дисциплина „Опазване на обществения
ред”(ООР).
2. Задачи и структура на Охранителна полиция.
3. Патрулно-постова дейност/ППД/ на МВР осъществявана от полицейските органи - понятие,
принципи и задачи.
4. Сили, средства и наряди за осъществяване на ППД.
5. Организация на ППД.
6. Изпълнение на ППД.
7. Планиране, отчетност, оценка и контрол на ППД.
8. Противодействие на тероризма от ППД.
9. Полицейски и младши полицейски инспектори от териториалната полиция - правно
положение и основни направления на дейност.
10. Организация на дейността на полицейския и младши полицейския инспектор по
териториалното обслужване на гражданите.
11. Дейност на ПИ и Мл. ПИ по превенцията и предотвратяването и пресичането на
правонарушения.
12. Противодействие на престъпността от ПИ и Мл. ПИ.
13. Осъществяване на административен контрол във връзка с редовността на българските
документи за самоличност и миграцията на населението от ПИ и Мл.ПИ.
14. Осигуряване безопасността на пътното движение от ПИ и Мл. ПИ.
15. Прием на граждани от ПИ и Мл.ПИ.
16. Работа по заявителския материал от ПИ и Мл.ПИ.
17. Противодействие на тероризма от ПИ и Мл. ПИ
18. Контрола над общоопасните средства от ПИ и Мл. ПИ.
19. Конвойна дейност осъществявана от полицейските органи - правна регламентация. Понятие
за конвоиране и конвой. Видове конвоиране.
20. Основания и лица. подлежащи на конвоиране от полицейските органи от МВР.
21. Сили и средства за конвойна дейност.
22. Ред за изпълнение на конвойна дейност. Права и задължения на нарядите. Особености при
изпълнение на конвойната дейност.
23. Тактически особености при осъществяване на отделните видове конвойна дейност.
24. Действия на конвоя при екстремни ситуации.
25. Издаване на документи за самоличност и осъществяването на административен контрол на
български граждани и чужденци. Правна регламентация. Задачи и структура на
полицейските органи.
26. Видове документи за установяване на самоличността на гражданите на Република
България. Условия и ред за издаване, подмяна, съхранение, временно отнемане и предаване
на органа по издаването на личната карта.
27. Административен контрол, осъществяван от полицейските органи при задгранични
пътувания на български граждани. Мерки за административна принуда по ЗБЛД.
28. Контрол на чужденците в Р България. Правна регламентация. Условия и ред за влизане на
чужденци в Република България. Понятие за чужденец. Понятие за виза. Видове визи.
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29. Условия и ред за пребиваването на чужденци в Р България. Основания за пребиваване.
Категории чужденци. Адресно регистриране. Удостоверяване на самоличност.
30. Основания и ред за напускане на Република България от чужденци. Мерки за
административна принуда, прилагани спрямо чужденци пребиваващи в Република
България.
31. Противодействие на тероризма от органите за издаване на български документи за
самоличност и контрол на миграцията на населението в Република България.
32. Полицейски контрол над дейностите с общоопасни средства. Правна регламентация.
Задачи и структура на полицейските органи по контрола на общоопасните средства (КОС).
33. Видове разрешителни за извършване на дейности с общоопасни средства. Условия и ред за
издаване на отделните видове разрешителни от полицейските органи.
34. Противодействие на тероризма от полицейските органи за контрол на КОС.
35. Опазване на обществения ред в Метрополитен.
36. Полицейски контрол на частната охранителна дейност.Правна регламентация. Понятие за
частна охранителна дейност. Видове частна охранителна дейност.
37. Лицензиране на частната охранителна дейност.
38. Изисквания за извършване на частна охранителна дейност.
39. Права, задължения и забрани на лицата извършващи частна охранителна дейност.
40. Взаимодействие на органите на МВР, с частните охранители.
41. Противодействие на тероризма от частните охранители.
42. Противодействие на хулиганските прояви от полицейските органи. Хулиганството като
нарушение на обществения ред. Установяване на нарушение и налагане на наказание
съгласно нормите на Указа за борба с дребното хулиганство.
43. Опазване на обществения ред по време на масови мероприятия. Правна регламентация.
Понятие и видове масови мероприятия
44. Опазване на обществения ред от полицейските органи при провеждане на масови
мероприятия (Събрания, митинги и манифестации).
45. Опазване на обществения ред от полицейските органи при провеждане на спортни
мероприятия.
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