
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: Охрана на обществения ред 
2. Код на курса: SEC 1064 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: седми 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц.д-р Валентин Тодоров 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на дисциплината е придобиване на 
знания и умения за извършване на основни дейности по опазване на обществения ред. 
10.Начин на преподаване -директно 
11.Предварителни изисквания – Необходимо е студентите да са преминали учебните 
дисциплини Административно право и Полицейско право. 
12. Съдържание на курса – В лекционния курс се разглежда нормативната основа и 
организацията на охрана на обществения ред в населени места, дейността на 
охранителните служби на полицията и частните охранителни служби за охрана на 
обществения ред на обществени места, физическа охрана на обекти, охраната на масови 
мероприятия, дейностите по контрола за миграцията на населението и общоопасните 
средства, както и прилагането на законодателството при нарушаване на обществения 
ред. 
13. Библиография: 

А. Авторски колектив, Опазване на обществения ред, Част І и ІІ, Академия на 
МВР, С., 2001г. ; Правомощия на полицейските органи и защита правата на 
гражданите. С. Академия на МВР, 2009 г. ;. Попов П. Охранителна дейност. С.Военно 
издателство, 2008 г. ;Тимчев, Л., Контрол на миграцията в Република България, 
Академия на МВР, С., 2011г.  ;Тодоров В. Охрана на обществения ред по време на 
избори. С. Академия на МВР, 1996 г.  

Б. Закон за МВР, обн. ДВ, бр.122 от 19.12.1997г.,с посл. изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 
18 октомври 2011г. ; Закон за частната охранителна дейност. обн. ДВ, бр.15/2004., 
последно изм. изм. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г. ; Закон за събранията митингите и 
манифестациите, обн. ДВ. бр.10 от 02.02.1990г., доп. ДВ. бр.11 от 1998 г., изм. ДВ. 
бр.88 от 9 ноември 2010г. ; Закон за опазване на обществения ред при провеждането на 
спортни мероприятия, обн., ДВ, бр., 96/2004 г., последно изм. ДВ. бр.88 от 9 коември 
2010г. 
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 семестриален изпит- 70% от крайната 
оценка и резултати от текущ  контрол- 30% от крайната оценка. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: Стаж в системата на МВР- 40 часа. 


