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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: SEC 1070
2. Наименование на курса: Противодействие на разузнавателно-информационната

дейност
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 4
8. Име на лектора: проф. д-р Валери Христов
9. Резултати от обучението за дисциплината – Целта на лекционния курс е да се получат

знания и формират умения и навици за оценка на първична и последваща
информация, въз основа на която да се издигнат обосновани оперативни версии и се
предприемат действия за тяхната проверка. Да се развие правилно логическо
мислене в обучаваните да долавят и разкриват признаци, свидетелстващи за
съпричастност към разузнавателната дейност в полза на чужди държави, както и за
прилагането на модела на противодействие от службите за сигурност.

10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - Студентите трябва да познават основните въпроси от

теория на разузнаването и контраразузнаването, основи на информационно-
аналитичната дейност по сигурността, психология, наказателното право и процес,
логика, защита на класифицираната информация, криминалистика и криминология.

12. Съдържание на курса - В лекционният курс се разглеждат основни понятия в
противодействието на разузнавателно-информационната дейност. Ресурсното
осигуряване на дейността, проблемите с правно-нормативната уредба на дейността,
системата от мерки за противодействие, конкретни признаци за разкриване на
разузнавачи и секретни сътрудници, ангажирани в разузнавателно - информационна
дейност срещу националната сигурност на защитаваната страна.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически занятия,

консултации
15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит, изготвяне на курсов проект,

решаване на тест
16. Език на преподаване: български


