
                                               

 
Конспект 

по учебната дисциплина  

„ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНО-

ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ “ 

 

1. Обект, предмет, цел, задачи, принципи и методи на курса 

„ПРИД”. Понятиен апарат. 

2. Обект на противодействието. Критерии за определяне. 

Класификация. 

3. Субект на противодействието. 

4. Спазване на основните нормативни актове при 

противодействието. 

5. Ресурсно осигуряване на противодействието. Координация и 

взаимодействие между елементите. 

6. Ролята на моралния фактор при противодействието. 

7. Среда за сигурност. Значение на географската среда и другите 

фактори. Анализ и оценка на състоянието на средата. 

8. Понятие за оперативни версии в противодействието. Обща 

характеристика. 

9. Видове оперативни версии. Процес на проверка на версиите. 

10. Система от мерки за противодействие. Видове подсистеми от 

мерки. 

11. Подсистема от оперативни мерки за ПРИД. Особености в 

прилагането им. 

12. Използване на дипломатическите и консулските 

представителства като легални канали за проникване на разузнавачи и 

секретни сътрудници. 

13. Използване на други неофициални канали за легално 

проникване на територията на държавата- обект на разузнаване. 

14. Признаци за разкриване на разузнавачи, работещи под 

официално прикритие. Особености в процеса на противодействието. 

15. Признаци за разкриване на разузнавачи и секретни сътрудници, 

ползващи неофициални прикрития. 

16. Нелегални канали за проникване на разузнавачи и секретни 

сътрудници на чужди разузнавания. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

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



17. Същност и съдържание на модела на разузнавателно-

информационната дейност /шпионска дейност/. 

18. Правна оценка на посегателството „шпионство”. Форми на 

шпионската дейност. 

19. Разкриване на лица, подготвяни за вербовка от чужди 

разузнавания. 

20. Разкриване на секретни сътрудници на чужди разузнавания, 

непосредствено след състояла се вербовка. 

21. Разкриване на секретни сътрудници на етапа на събирането, и 

съхраняването на шпионска информация. Признаци за разкриване на лица, 

проникнали в чужди фирми. 

22. Разкриване на секретни сътрудници на чуждо разузнаване в 

процеса на предаване /препращане/ на информацията по каналите за връзка 

с разузнавателния център. 

23. Разкриване на секретни сътрудници на чужди разузнавания въз 

основа на разгласяването от тях  информация. 

24. Същност и съдържание на операции за проникване сред 

чуждите специални служби. Проникване с човешки ресурси и използване 

на технически средства. 

25. Особености в организацията на операциите за дезинформиране 

на чуждите специални служби. Изисквания за успешно осъществяване. 

26. Операции за разобличаване на разузнавачи на чужди 

разузнавания. Условия, благоприятстващи постигането на положителни 

резултати. 

27. Операции за компрометиране на разузнавачи и секретни 

сътрудници на чужди специални служби. 
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