КОНСПЕКТ
по учебната дисциплина превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност
1.Историческо развитие на явлението корупция.
2.Корупционни престъпления. Общи положения.
3.Съвременни тенденции в развитието на явлението „корупция".
4.Световна политика срещу противодействието на корупцията.
5.Ролята на международните организации в борбата срещу корупцията и корупционните
практики.
6.Сравнителен анализ на моделите за борба с корупцията.
7.Методика на разследване при доказване на корупцията. Способи на доказване.
8.Вредоносни последици от корупционните престъпления.
9.Корупционни практики реализирани в системата на Вътрешните работи.
10.Епистемологически проблеми в изследването на корупцията.
11.Трите типа ресурси, които участват в корупционната сделка.
12.Роля на участниците в корупционната сделка.
13.Резултати от корупционната сделка за различните участници.
14.Нормите, които регламентират официалните отношения между участниците в корупционната
сделка.
15.Базисни и спомагателни корупционни техники.
16.Основни причини за корупцията.
17.Приоритети в антикорупцията, които произтичат от цялостния подход към корупцията.
18.Типове облаги, различни от парични плащания, които могат да се приемат за подкуп.
19.Въздействие на корупцията върху икономическия растеж.
20.Корупцията и криминализацията на икономиката.
21.Методи за противодействие на корупцията. Управлението срещу корупцията.
22.Изразни форми на корупция.Приоритети за борба с корупцията.
23.Готовност за подаване на сигнали за корупция доверие в институциите и форми на
ангажираност.
24.Стратегически анализи на организираната престъпност и корупцията.
25.Методологии за оценка на риска от организирана престъпност и корупцията
26.Национална правна рамка за противодействие на организираната престъпност
27.Методи и индикатори за измерване на корупцията.

28.Антикорупционни политики и процедури прие обществените поръчки.
29.Стратегия за противодействие на корупцията.
30.Ефективни модели за противодействие на корупцията в сектор Сигурност.
31.Корупцията и различните публични сфери.
32.Корупцията като етичен проблем.
33.Наказателно правни аспекти в борбата срещу корупцията.
34.Граждански контрол над корупционните практики в полицията.
35.Противодействие на корупционните практики в различните сектори в държавата.
36.Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност.
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