
Юридически факултет 
Катедра: “Сигурност и безопасност”  
Професионално направление: „Национална сигурност” 
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” 
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър” 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

1. Наименование на курса: Полицейско право 
2. Код на курса: LАW 1092 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво на курса: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: четвърти 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р Марчо Марков 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Да се усвоят теоретични знания за 
организацията и дейността на Националната полиция и Държавната агенция 
„Национална сигурност” и да се придобият практически умения за прилагане на 
полицейски правомощия. 
10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да притежават знания по 
следните учебни дисциплини: Конституционно право и Административно право и 
административен процес. 
12. Съдържание на курса: В лекционният курс се разглежда нормативната основа на 
организацията и дейността на Националната полиция и Държавната агенция 
„Национална сигурност”, формите и методите на тяхната дейност, правомощията 
на полицейските органи и органите на ДАНС и реда за тяхното прилагане. 
13. Библиография: 

А.Учебник «Полицейско право», С, ВИПОНД - МВР 2001г.;Тимчев, Л. 
Правомощия на полицейските органи и защита на правата и свободите на гражданите. 
С, 2009г. Тимчев, Л. Издаване на документи за самоличност и контрол на емиграцията 
в Република България. С. Академия на МВР,  2009 г.;Костов, Е. Правомощия на кмета за 
опазване на обществения ред, Албатрос, 2001г. 

Б. Закон за МВР. ДВ, бр. 17/2006г. , последно изм. ДВ. бр. 81 от 18 октомври 
2011г.;Правилник за прилагане на ЗМВР. ДВ, бр. 47 от 2006 г., последно изм. ДВ. бр.63 
от 16 Август 2011г.;Закон за специалните разузнавателни средства, ДВ бр, 95/97г. , изм. 
ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г.; Стратегия  за национална сигурност. Приета от 
Народното събрание през 2011 г.; Наредба № Iз-701 от 17 март 2011 г. за реда за 
извършван на полицейска регистрация. Изд. от МВР , обн.  ДВ. бр.27 от 1 април 2011г.; 
Наредба за реда и условията за постъпване на държавна служба в МВР . Издадена от 
Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.8 от 27 Януари 2012г. и др. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинари и практически 
занятия. 
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит – 70% от крайната оценка и 
резултати от текущ  контрол- 30% от крайната оценка. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: -  
 
  
 


