
Юридически факултет 
Катедра: Правни науки 
Професионално направление: Право 
Специалност: Право 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 

 
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
 1. Наименование на курса: Охрана на обществения ред 
 2. Код на курса: SEC 1064 
 3. Вид на курса: избираем 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: ІV 
6. Семестър: VІІІ 

 7. Брой кредити: 6 
 8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Тодоров, доц. д-р Енчо Костов 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на обучението е придобиване       
на специални знания и умения за извършване на основните видове дейности по 
опазването на обществения ред. Придобиване на знания за нормативната основа и 
организацията на охраната на обществения ред в населените места. Запознаване с 
дейността на местната администрация и охранителните служби на полицията и 
частните охранителни фирми по охраната на обществения ред. 

 10. Начин на преподаване: директно.  
 11. Предварителни изисквания: няма.  
      12. Съдържание на курса:  Придобиване на знания и умения за извършване на 

отделните видове охранителна дейност- патрулна дейност, полицейско обслужване 
на населението, охрана на обекти, охрана на масови мероприятия, избори, охрана на 
реда при бедствия и др. 

 13. Библиография: 
Тимчев Л. Миграционен контрол. С. Академия на МВР, 2011 г. 

 Мариновски М. Дейност на полицията при бедствия и аварии. С., Академия на   
МВР 2002 г. 

      Маркова А, А. Йонкова Социалнопсихологически проблеми на футболното   
хулиганство. Сборник „Противодействие на футболното хулиганство”, С, 2001г. 

      Гюрова В. и колектив. Насилието при спортни прояви. Криминологически проблеми     
и пративодействие. С. НИКК МВР. 2002 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 
самостоятелна работа 
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит. 70% от оценката по 

учебната дисциплина се формира от  резултатите от изпита.  Студентите показали 
трайни високи резултати при текущия контрол, по преценка на преподавателите, могат 
да бъдат освободени. Оценяване в процеса на обучение -  30% от крайната оценка се 
формира от резултатите от текущия контрол. 

16. Език на преподаване: български 
 17. Практика:- 
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