ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра Сигурност и безопасност
Професионално направление Национална сигурност
Специалност Защита на националната сигурност - Подготовка на силите и средствата
за действия при неконвенционални кризи
Образователно –квалификационна степен “магистър”
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Организация и управление на обществения ред
2. Код на курса: ECO 2277
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Валентин Тодоров
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина
“Организация и управление на обществения ред” е да се придобият знания и умения за
извършване на основните дейности на полицията, местната администрация и частните
охранителни фирми за поддържане на обществения ред в нормални условия и при
кризи.
10. Начин на преподаване - директно
11. Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи учебната дисциплина
“Организация и управление на обществения ред” следва да имат общи познания за
системата на държавната администрация и държавната политика в сферата на
сигурността.
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Организация и управление на обществения
ред” съдържа следните основни теми: Системи за опазване на обществения ред,
Организация и управление на охраната на обществени места, Охрана на обществения
ред по време на кризи и др.
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5.Закон за МВР, обн. ДВ, бр.122 от 19.12.1997г.,с посл. изм. и доп. ДВ. бр. 81 от
18 октомври 2011г.
6. Закон за частната охранителна дейност. обн. ДВ, бр.15/2004., последно изм.
изм. ДВ. бр.43 от 7 юни 2011г.
7. Закон за събранията митингите и манифестациите, обн. ДВ. бр.10 от
02.02.1990г., доп. ДВ. бр.11 от 1998 г., изм. ДВ. бр.88 от 9 ноември 2010 г.
8. Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни
мероприятия, обн., ДВ, бр., 96/2004 г., последно изм. ДВ. бр.88 от 9 коември 2010 г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се
оценяват въз основа на писмен изпит (70% от крайната оценка) и курсова
работа (30% от крайната оценка).
16. Език на преподаване: български език
17. Практика: -

