
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: Граничен контрол 
2. Код на курса:  SEC 1004 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: седми 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц.д-р Мария Лечева 
9. Резултати от обучението за дисциплината –  Лекциите и упражненията имат за 
цел да формират умения за анализ на преподавания материал и на прочетентаа 
специализирана литература; да изграждат способности за ефективна работа в бизнес 
организациите, умения да се слуша и възприема същностната страна на 
терминологията, способност за самоанализ на поведението  в обкръжаващата среда.   
10.Начин на преподаване -директно 

      11.Предварителни изисквания –  
 12. Съдържание на курса – Дисциплината “Граничен контрол”  има за предмет 
съществуващата организация на системата за опазване и контрол на ДГ в опцията на 
активното взаимодействие между контролните органи на регионално, национално и 
европейско равнище. Тя има за задача да  даде на студентите необходимия обем от знания 
за основните субекти на ГК /националните и регионални контролни служби като ГД 
“Гранична полиция”, Агенция ”Митници”, ИА ”Морска администрация”, Национална 
ветеринарномедицинска служба, НС “Растителна защита” и др./, за техните структури, 
правомощия, функции и практически проблеми. 
 Целта на учебната дисциплина “ГК” е чрез усвоените по време на обучението 
знания, студентите да придобият необходимите познания в областта на ГК и да могат 
самостоятелно да решават проблемите, които възникват на практика. 

13. Библиография: 
ОСНОВНА  ЛИТЕРАТУРА: 
1. Лечева, М., Граничен контрол в Република България, ВСУ, 2008  
2.  България – европейска граница срещу корупцията, Пловдив, ИМА, 2007 
 НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

3.  Закон за Министерството на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.17/24.02.2006 г., посл. 
изм. ДВ, бр. 23/22.03.2011г. 

4. Закон за митниците, обн. ДВ, бр.15/06.02.1998 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 59/20.07.2007 
г., изм. ДВ, бр.28/14.03.2008; посл. изм. и доп. 

5. Валутен закон, обн. ДВ, бр.83/21.09.99 г., изм. ДВ., бр. 59/21.07.2006 г.; посл. изм. и 
доп. 

6. Закон за чужденците в Република България, обн. ДВ, бр.153/23.12.98 г., изм. и доп. 
Дв, бр.29/6.04.2007 г., посл. изм. ДВ, бр.9/28.01.2011 

7. ЗВПНРБГЕСЧТС, обн. ДВ, бр.80/3.10.2006 г., посл. изм. ДВ, бр.9/28.01.2011 



8. Закон за ветеринарномедицинската дейност, обн. ДВ, бр. 87/1.11.2005,  изм. 
бр.84/19.10.2007 г., посл. изм. и доп. 

9. Закон за защита на растенията, обн. ДВ, бр.91/10.10.97 г., посл. изм.   
10. Закон за здравето, обн. ДВ, бр.70/2004 г., изм. ДВ, бр.13/8.02.2008 
11. Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС 

№104/2002 г., обн. ДВ, бр.54/2002, посл. изм. ДВ, бр.85/ 2006 г. 
12.  Правилник за прилагане на Закона за МВР, обн. ДВ, бр.47/9.06.2006, изм. ДВ, 

бр.24/20.03.2007 г.,  посл. изм. ДВ, бр.32/19.04.2011 
13.  Правилник за прилагане на закона за митниците, обн. ДВ, бр. 149 и 150/1998 г.,  

посл. изм. и доп.     
14. Устройствен правилник на Агенция “Митници”, ДВ., бр.4/12.01.2001 г., посл. изм.   
15. Устройствен правилник на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, ДВ., 

бр.39/12.05.2001 г., посл. изм. 
   

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации, 
индивидуална работа с преподавател, групови семинари, семинарни занятия. 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен семестриален изпит 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика:- 

 
 


