ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
Ю Р И Д И Ч Е С К И

Ф А К У Л Т Е Т

Конспект по „Разузнавателна защита на конституционния ред”
Особености на обекта и предмета на учебната дисциплина РЗКР.
Съдържание на понятието ”разузнавателна защита”.
Определение на понятието “ конституционен ред “.
Разузнавателна защита на сигурността на държавата през Древността и
Средновековието. Състояние на разузнавателните служби през 19-20
век.
5. Тайната полиция в България / през Средновековието и до
Освобождението /.
6. Тайната полиция в България / след Освобождението и през Третото
българско царство /.
7. Службите за сигурност в тоталитарното общество. Механизъм за
подчиняване на службите за сигурност на личния режим в
тоталитарната държава.
8. Социалният конфликт. Видове социални конфликти.
9. Стратегии за разрешаване на социални конфликти.
10.Форми на непосредствено посегателство срещу конституционния ред.
Разузнавателни операции – пропагандно-дезинформационни операции и
психологическа война.
11.Механизъм на психологическото въздействие, осъществявано с цел
подриване на конституционния ред.
12.Форми на непосредствено посегателство на конституционния ред.
Разузнавателни операции целящи разузнавателно- организационна
дестабилизация.
13.Специфика на разузнавателно – информационното обезпечаване на
разузнавателните операции срещу конституционния ред.
14.Форми на непосредствено посегателство на конституционния ред
/заговор, нелегална противоконституционна дейност/.
15. Форми на непосредствено посегателство на конституционния ред
/тероризъм, екстремизъм, отвличане на заложници/.
16. Форми на непосредствено посегателство на конституционния ред
/
бандитско - въстаническа дейност /.
17.Условия благоприятстващи посегателствата срещу конституционния
ред. Негативни обществени настроения и процеси.
18.Условия благоприятстващи посегателствата срещу конституционния
ред. Национално и етническо противопоставяне.
1.
2.
3.
4.

19.Условия благоприятстващи посегателствата срещу конституционния
ред. Религиозен фанатизъм, ислямски фундаментализъм, активност на
екстремистки религиозни секти.
20.Условия благоприятстващи посегателствата срещу конституционния
ред. Корупция и разложение на държавния апарат. Политически и
икономически интереси на организираната престъпност.
21.Модерният европейски опит в организацията на дейността по
РЗКР/Германия/.
22.Модерният европейски опит в организацията на дейността по РЗКР
/Великобритания /.
23.Съвременната политическа полиция / Франция /.
24.Съвременната политическа полиция / Швеция /.
25.Съвременната политическа полиция / Япония /.
26.Моделът на организация на РЗКР в САЩ.
27.Опитът в РЗКР на страните в преход / Русия и бившите
социалистически страни /.
28.Съвременните модели на страните от Балканския регион.
29.Специфика на организацията на дейността по РЗКР на Република
България.
30.Особености на обществения контрол върху разузнавателните служби за
сигурност.
31.Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за
сигурност. Административен контрол.
32.Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за
сигурност. Законодателен контрол.
33.Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за
сигурност. Съдебен и комбиниран контрол.
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