
Факултет:Юридически 
Катедра:Сигурност и безопасност 
Професионално направление:Национална сигурност 
Специалност:Защита на националната сигурност 
Образователно-квалификационна степен :бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Основи на информационно-аналитичната дейност 
2. Код на курса: SEC 1063 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърти 
6. Семестър: седми 

7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: гл. ас. д-р Галина Милева 
 9. Резултати от обучението за дисциплината – Усвояване на знания за: информацията 

като общонаучно понятие; особеностите на оценката и използването на информация от 
различни източници и др. Придобиване на умения за: подбор, оценка и използване на 
наличната информация за решаване на конкретни аналитични задачи; избор и прилагане 
на аналитичните методи и техники за извличане на ново знание и др. Развиване на 
способности за: концептуално мислене в сферата на информационно-аналитичната 
дейност; решаване на разнообразни аналитични проблеми и успешно реагиране на нови 
ситуации и нетрадиционни заплахи и др. Придобиване на експертна компетентност в 
областта на информационно-аналитичната дейност, включваща усвоените знания, 
формираните умения, развитите способности, личните позиции, отношения и ценностни 
ориентири, осигуряващи ефективно поведение и действие. 

10.Начин на преподаване: директно 
11.Предварителни изисквания: Усвояването на знанията по дисциплината “Основи на 

информационно – аналитична дейност” предполага наличието на познания по правни и 
социални науки, национална и международна сигурност, както и по специални 
дисциплини като теория на разузнаването и контраразузнаването, разузнавателна защита 
на икономиката и конституционния ред и пр. 

12. Съдържание на курса: Разкрива същността на понятието информация, нейните аспекти и 
„отклонения” в контекста на използването им в информационно-аналитичната работа. Акцент 
се поставя върху аналитичния процес – технологията на анализа, използваният 
инструментариум, техниките, прогнозирането и информационно-аналитичните документи.  

13. Библиография: 
1. Стратегия за национална сигурност на Република България, обн. ДВ, бр.19/8.03.2011 г. 
2. Търкаланов Ю., Разузнавателният анализ, С., 2003г. 
3. Василев М., Обработка и анализ на информацията по националната сигурност, С., 
2002. 
4. Яковец, Евгений Николаевич, Проблемы аналитической работы в оперативно-
розыскной деятельности органов внутренных дел : Монография / Москва, 2005 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, самостоятелна работа, 

курсова задача и курсов проект и консултации с преподавателя. 
15. Методи и критерии на оценяване: Окончателната оценка се формира от 

самостоятелно подготвена курсова работа, текущата оценка от тестовете и курсовите задачи, 
както и от резултатите от писмен и устен изпит в края на обучението. 

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


