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Конспект по учебна дисциплина «Легални разузнавателни технологии - митническо,
финансово и конкурентно разузнаване»
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Институционализиране на митническото разузнаване и финансовото разузнаване в
Европейския съюз.
Място и роля на митническото и финансовото разунаване, като елементи на системата
за разузнавателна защита на националната сигурност.
Рискове и заплахи за националната сигурност, произтичащи от извършването на
митнически нарушения и престъпления.
Рискове и заплахи за националната сигурност, произтичащи от извършването на
финансови престъпления и нарушения.
Същност и съдържание на съвременните риск-технологии.
Правно-нормативна уредба на митническото разузнаване в Репулбика България.
Правно-нормативна уредба на финансовото разузнаване Репулбика България.
Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на
митническите престъпления и нарушения.
Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на
изпирането на пари.
Система от признаци и типологични модели за разкриването и идентифицирането на
финансирането на тероризма.
Организация и управление на митническото разузнаване в Република България.
Организация и управление на финансовото разузнаване в Република България.
Роля и място на фигурата «задължено лице» във финансовото разузнаване.
Фактори, влияещи върху ефективността на митническото и финансовото разузнаване.
Взаимодействие на митническото и финансовото разузнаване с другите субекти от
системата за разузнавателна защита на националната сигурност.
Сътрудничество в областта на анализа на риска между митническата администрация и
гранична полиция.
Обществен контрол върху дейността на на митническото и финансовото разузнаване в
Република България.
Същност на конкурентното разузнаване – характеристики и определение.
Съвременно състояние и тенденции в развитието на конкурентното разузнаване в
глобален план.
Методологични особености и изисквания към структурирането на конкурентноразузнавателно звено.
Разузнавателен цикъл на конкурентното разузнаване.
Методи и средства на конкурентното разузнаване
Основни източници на информация на конкурентното разузнаване.
Конкурентната фирма, като обект за проникване
Разузнавателни продукти на конкурентното разузнаване.
Етични принципи на конкурентното разузнаване.
Място на конкурентното разузнаване в разузнавателната защита на демократичната
държава.

1. Предмет, задачи и система на курса по “Граничен контрол” /ГК/.
2. Обща характеристика на държавните граници на Р. България.
3. Поява и развитие на системата за опазване и контрол на
държавните граници на Р. България. Създаване и развитие на ГД
“Гранична полиция”.
5. Организация на системата за ГК в Р. България.
6. Основни задачи, структура и правомощия на органите на ГД
”Гранична полиция”.
7. Организация на системата за паспортно-визов контрол на
държавната граница.
8. Основни задачи, структура и правомощия на митническите
органи.
9. Организация на системата за митнически контрол на ГКПП.
10. Организация на системата за митнически контрол във
вътрешността на страната.
11. Организация, структура и правомощия на органите за
ветеринарно-медицински граничен контрол и карантина на ГКПП.
12. Организация, структура и правомощия на органите за
фитосанитарен контрол и карантина на ГКПП.
13. Организация, структура и правомощия на органите за пътни
такси и разрешителни на ГКПП
14. Организация, структура и правомощия на данъчните служби
при вноса и износа на стоки и услуги.
15. Организация, структура и правомощия на
ИА “Морска
администрация”
16. Организация на системата за държавен пристанищен контрол.
17. Взаимодействие между специализираните органи в системата за
ГК на Р. България.
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