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Въпросник по “Охрана на обществения ред” 

 

Раздел първи 

1.Предмет, система и източници на учебната дисциплина “Охрана на обществения ред” 

2.Понятието “обществен ред”. Основни характеристики. 

3.Субекти на охраната на обществения ред. Доктрината “обществена охрана”. 

4.Дейност на местната администрация по опазване на обществения ред.  

5. Организация и дейност на охранителните служби на полицията. 

6. Частна охранителна дейност –видове, лицензионен  и регистрационен режим. 

7.Организация на частната охранителна дейност. Правомощия на частните охранители. 

Раздел втори 

8. Сили и средства за осъществяване на патрулно- постова дейност. Видове наряди. 

9. Разработка на разстановка на силите и средствата за осъществяване на патрулно- 

постова дейност. Инструктаж на нарядите. 

10. Задачи и организация на дейността на районния инспектор от полицията. 

11. Дейност на районния инспектор по охраната на обществения ред. 

12. Охранително обследване на обекти. 

13. Разработка на план за охрана и отбрана на обект. 

14. Охрана на обекти с технически системи за сигурност. 

15. Понятие и елементи на банковата сигурност.Изисквания за физическата сигурност 

на банките. 

16. Трансфер на парични средства и други ценности. 

Раздел трети 

17. Противодействие на футболното хулиганство. 

18. Изисквания за сигурност на спортните обекти. 

19. Организация на охраната на спортни мероприятия. 

20. Правен ред за провеждане на събрания , митинги и манифестации. 

21. Организация на охраната на събрания, митинги и манифестации. 

22. Правен ред за произвеждане на избори. Задължения на държавните органи по 

опазването на обществения ред по време на изборите. 

23. Охрана на обществения ред в предизборния период, изборния ден и периода след 

изборите. 

24. Охрана на обществения ред по време на кризи. 

Раздел четвърти 

25. Паспортна система в Р. България. 

26. Контрол над чужденците в Р. България. 

27. Понятие и класификация на общоопасните средства. Разрешителен режим. 

28. Ред за придобиване, съхранение и носене на оръжие и боеприпаси. 

29.Противодействие на дребното хулиганство- състав, санкции, производство по 

налагане на наказанието. 

30.Домове за временно настаняване на пълнолетни лица. 

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  
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