
    

 

ВЪПРОСНИК 

по дисциплината  

„Теоретични и правни основи на националната сигурност” 

 

1. Основни категории в сферата на националната сигурност и 

подходи за разкриване на тяхното съдържание. 

2. Категорията «сигурност» и историческият подход в 

системата природа – човек – общество. 

3. Теологична парадигма на сигурността. 

4. Категорията «риск». 

5. Прагматична парадигма на сигурността. 

6. Категорията «национална сигурност”. 

7. Сигурност и безопасност. 

8. Съдържание на понятието “система за сигурност”. Разбиране 

на националната сигурност като способност да се защитят 

националните ценности. 

9. Разбиране на националната сигурност като състояние на 

защитеност на националните интереси. 

10. Ново разбиране на сигурността през 90-те години на ХХ век.  

11. Рискова парадигма на сигурността. 

12. Система на правните основи на националната сигурност. 

13. Правно-нормативна уредба на защитата на Средновековната 

българска държава. 

14. Правно-нормативна уредба на борбата за национално 

освобождение от  османското владичество. 

15. Правно-нормативна уредба на защитата на националните 

интереси в борбата за независимост на Българската държава 

в периода 1878 – 1908 г.. 

16. Правно-нормативна уредба на защитата на държавата и 

нацията в периода 1908 – 1944 г. 

17. Система за сигурност на тоталитарното общесттво. 

18. Конституционният термин ” национална сигурност”. 

19. Юридическият термин ” национална сигурност” и неговата 

роля за формирането на право на националната сигурност 

като нов правен отрасъл. 

20. Състояние и тенденции за развитие на правото на национална 

сигурност на Република България. 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

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



21. Политико-правни принципи на механизма на функциониране 

на национална сигурност. 

22. Организационно-правни принципи на механизма за защита на 

националната сигурност. 

23. Правни гаранции за ефективно функциониране на механизма 

за защита на националната сигурност. 

24. Проблеми на дефинирането и ранжирането на националните 

ценности и интереси в българското законодателство. 

25. Юридическите термини опасности, заплахи и рискове за 

националната сигурност на Република България. 

26. Ресурси и средства на националната сигурност. 

27. Субекти на националната сигурност на Република България. 

28. Понятие за алгоритъм на националната сигурност. 

29. Стратегия за национална сигурност на Република България. 

30. Правна регламентация на обществения контрол върху 

дейността по защита на националната сигурност. 
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