
                                               

 

Конспект по „Полицейско право” 
 

 

I. ОБЩА ЧАСТ 

1. Предмет, система и източници на учебната дисциплина "Полицейско право". 

2. Понятие за национална  сигурност. Концепция за националната сигурност на 

Р.България( ДВ. Бр.46/1998 г.). Стратегия за национална сигурност (ДВ бр.19/2011 г.). 

Стратегия за противодействие на радикализма и тероризма (2015 – 2020 г.).  

3. Понятието  «обществен ред». Елементи. 

4. Понятието „противодействие на престъпността”. Национална стратегия за 

противодействие на престъпността. (ДВ бр.10/2004 г.), Стратегия за противодействие на 

престъпността (2012 г.-2020г.) Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на 

корупцията и организираната престъпност (2015 г.) 

5. Държавна и обществена система за защита на националната сигурност, опазване 

на обществения ред и противодействие на престъпността. 

6. Служби за сигурност и обществен ред. 

7. МВР – общи положения, принципи, основни задачи  и дейности. 

8. Основни структури на МВР. 

9. Органи за управление на системата на МВР. 

10. ДАНС – задачи, дейности и структура. Органи на ДАНС и техните правомощия. 

11. Държавна агенция „Технически операции” ДАТО. 

12. Служба „Военна полиция” към министерство на отбраната. Полицейски органи към 

министерство на правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Главна 

дирекция „Охрана”, „Горска стража” към МЗГ. 

13. Главна дирекция „ Национална  полиция” (ГДНП)- задачи, дейности и структура. 

14. Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност(БОП)”. Задачи, дейности и 

структура. 

15. Главна дирекция “Гранична полиция” (ГДГП)- задачи, дейности и структура. 

16. Главна дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН)- задачи, 

дейности и структура. 

17. Дирекция „Международни проекти”, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество”, 

„Специализиран отряд за борба с тероризма”, Дирекция „Национална система 112”, Дирекция 

„Управление на собствеността и социални дейсноти”, Дирекция „Защита на финансовите интереси на 

ЕС (АФКОС)”, Дирекция „Специална куриерска служба” – задачи, дейности и структура. 

18. Дирекция „Миграция” – задачи, дейности и структура. 

19. Дирекция „Български документи за самоличност” – задачи, дейности и структура. 

20. Дирекция „Вътрешна сигурност” – задачи, дейности и структура. 

21.  Специализирани админитративни дирекции на МВР – видове, задачи, дейности и 

структура. 

22. Местни органи на МВР. 

23. Учебни заведения, Медицински институт, научноизследователски и научноприложни 

институти. 

24. Държавна служба в МВР. Изисквания за постъпване на работа в МВР. Статут на държавния 

служител от МВР. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф  А К У Л Т Е Т  



25. Назначаване на държавна служба, преминаване на държавнта служба и професионална 

подготовка на служителя на МВР. Прекратяване на служебното правоотношение. Обезщетения. 

26. Възнаграждения, материално и социално осигуряване на служителя от МВР. Работно време и 

отпуски. 

27. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Синдикална дейност. 

II. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 

28. Полицейски мерки - обща характеристика и класификация. Същност на 

полицейското правомощие. 

29. Полицейско разпореждане.  

30. Полицейско предупреждение. 

31. Полицейско сигнализиране.  

32. Призоваване на лица. 

33. Полицейска регистрация и идентификация. 

34. Установяване на самоличност. 

35. Задържане и отвеждане на лица.  

36. Личен обиск, проверка на лични вещи и превозни средства.  

37. Временно изземване на вещи, за които има сигнал за издриване. 

38. Проверка в помещение. 

39. Използване на превозни и съобщителни средства. 

40. Използване на физическа сила и помощни средства. 

41. Използване на оръжие. 

42. Принудителни административни мерки по чл. 255 от ЗМВР. 

43. Особености на административно-наказателната дейност осъществявана от 

полицейските органи. 

44. Оперативно-издирвателна дейност – обща характеристика и правомощия.  

45. Охранителна дейност – обща характеристика и правомощия. 

46. Разследване на престъпления. 

47. Информационна дейност – основни принципи, цели, функции и контрол. 

48. Лицензионна и контролна дейност. 

49. Превенция на правонарушенията.  

50. Обслужващи функции на МВР. 

51. Договорна, консултантска и учебна деейност 

52. Оказване на съдействие на други държавни органи и граждани от органите на 

полицията 

53. Взаимодействие на полицията със службите на МВР, други държавни органи, 

неправителствени организации и граждани. 

54. Граждански контрол върху дейността на полицията – понятие, форми. 

55. Международно полицейско сътрудничество – форми. 

56. Интерпол. 

57. Европол. 

 

гр. Варна 29.03.2016 г. 
 

      Изготвил: доц. д-р М. Марков 
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