
Юридически факултет
Катедра: Сигурност и безопасност
Професионално направление: Национална сигурност
Специалност: Защита на националната сигурност - Митническо разузнаване и разследване
Образователно –квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: LAW 3024
2. Наименование на учебната дисциплина: Паспортно визово право и контрол
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втрои
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Теодора Йовчева
9. Резултати от обучението – Учебната дисциплина е специална с професионална насоченост
и дава познания на обучаемите по правните, методологическите и практико–приложните
аспекти. Обучаемите могат да използват получените знания и придобитите умения в
бъдещата си работа в специализираните държавни органи по граничния контрол, както и да
получат достатъчно информация по тези проблеми предвид новата паспортно–визова
политика на РБългария.
10.Начин на преподаване - директно
11.Предварителни изисквания - Гранична полиция –понятие, основни задачи и дейности,

организация и структура; ГКПП –организация, дейност, компетентни органи; Видове
документи при преминаване на границата от български и чужди граждани

12. Съдържание на курса - Учебната дисциплина “Паспортно –визово право и контрол” е
предназначена да запознае обучаемите с основните въпроси на снабдяването с български
документи за самоличност и режима за пътуване на български и чужди граждани през
границата на РБългария, техните права и отговорности както и задълженията на
специализираните органи на ГКПП.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,

самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: Финалният контрол се осъществява чрез изпит

включващ тест, писмено изложен анализ на огледални статистики и събеседване.
16. Език на преподаване: български


