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Същност на тероризма. Проблеми при дефинирането на основните понятия.
Съвременно състояние на тероризма и фактори влияещи върху неговото
развитие.
Класификация на съвременния тероризъм. Видове класификации.
Обект и субект на терористичната дейност.
Методи, форми и средства на терористичната дейност.
Криминологичен анализ на международния тероризъм на ислямистка
основа.
Международно-правна регламентация на противодействието на тероризма
Политика на Република България за противодействие на тероризма.
Противодействие на тероризма. Основни насоки и подходи.
Система от мерки за противодействие на тероризма - обща превенция.
Противодействие на радикализацията на населението.
Мерки за противодействие – административни мерки.
Мерки за противодействие – наказателно-правни мерки.
Мерки за противодействие – оперативни мерки.
Противодействие на финансирането на тероризма.
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