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I. Въведение
Квалификационната характеристика определя целта, задачите, съдържанието на
професионалната подготовка и резултатите от обучението по специалността „Защита на
националната сигурност“, която се осъществява в образователно-квалификационната степен
„магистър“ във факултет „Полиция“ на Академията на МВР.
Отразените в нея изисквания са задължителни при разработване на учебния план по
специалността. В него следва да намерят място учебни дисциплини, с хорариум и съдържание,
което да отговори на целта и задачите на магистърската програма, така че обучаваните да
придобият професионална квалификация на специалисти с ръководни функции в областта на
ръководството и управлението на структури и звената в МВР и службите за обществен ред и
сигурност. Поради това настоящата квалификационна характеристика е водещ документ при
методическото и дидактическо разработване на учебния план, като се отчитат и изискванията
на Закона за висшето образование по отношение на неговата структура, съдържание и
стандартите в Академията на МВР за неговото оформление. Учебният план включва
задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които задължително за успешното
завършване на магистърската програма се придобиват 90 кредита.
Настоящата квалификационната характеристика е съобразена с длъжностните
характеристики на служителите на МВР, заемащи ръководна длъжност, съответства на
съдържанието и обема на курсовете за професионална подготовка на служителите от МВР за
заемане на ръководна длъжност и предоставя необходимите професионални знания, умения и
навици за придобиване на тази професионална квалификация.
II. Цел на магистърската програма
Целта на обучението е да се предостави широкопрофилна и интердисциплинарна
подготовка, която да способства да се изградят ръководни кадри на различни нива,
притежаващи професионални знания и способности, управленска култура и лидерски качества,
необходими за посрещане предизвикателствата на бъдещето, в областта на националната
сигурност. Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация за
заемане на ръководна длъжност в системата на МВР.
III. Задачи на обучението
Обучаемите да получат необходимите знания умения и компетенции за:
 Прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната
сигурност и обществения ред;
 Управление на структурите на МВР и структури в службите за сигурност и
обществен ред;
 Развитие на възгледите, ценностната система и етиката в съответствие с
изискванията на успешното лидерство в условията на динамично развиващото се демократично
общество;
 Формиране на екипен дух и изграждане на нова управленска култура, необходими за
реализация на креативен стил на поведение и овладяване на евристични методи на работа;
 Развитие на способности за прилагане на придобитите знания и умения за решаване
на проблеми в нова или непозната среда, за аналитично мислене и самостоятелно осъзнаване на
реалността на вътрешно стратегическата среда;
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 Придобиване на знания и умения за работа и формите на взаимодействие по
линия на международното сътрудничество в сферата на сигурността;
 Усвояване на необходимите знания за подпомагане на процесите за формиране на
национални стратегии, концепции, доктрини и модели за защита на националната сигурност и
опазване на обществения ред;
 Усвояване на методология за анализиране и противодействие на рисковете и
заплахите за националната сигурност;
 Противодействие на заплахите срещу конституционно установения ред в
Република България и противодействие на тероризма.
IV. Резултати от обучението
Обучаемите, придобили образователно-квалификационна степен "магистър“ по
специалността „Национална сигурност“, след дипломирането ще:
1. Притежават систематизирани знания, които надграждат и разширяват тези
от придобитите в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по отношение
на:
 Европейските стандарти за същността и управлението на сигурността и обществения
ред;
 Европейските структури, ангажирани със сътрудничеството в областта на
сигурността, съдебните въпроси и полицейската дейност;
 Глобалните предизвикателства към сигурността, субектите на кризи и конфликти в
съвременния свят;
 Състоянието, тенденциите и перспективите на защитата на сигурността и опазването
на обществения ред в Европа и региона; процесите, протичащи при формирането на
европейската архитектура за сигурност;
 Същността, съдържанието на националните правни документи, регламентиращи
защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред;
 Системата за защита на националната сигурност и опазването на обществения ред,
процесите на формулиране на стратегии в нея;
 Система и организация за противодействие на тероризма;
 Политическите, икономическите, социалните и психологическите основи на
националната сигурност;
 Принципите и основните тенденции в международните отношения на
сигурност;
 Основните предпоставки, условия и фактори, влияещи върху сигурността и
механизмите за тяхното управление;
 Измененията настъпващи в структурата, организацията, формите и методите на
дейността на чуждите специални служби;
 Заплахите, опасностите и рисковете, застрашаващи конституционния държавен ред,
единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната;
 Механизмите на държавно управление и принципите на координация и
взаимодействие между МВР, институциите в системата на националната сигурност, държавните
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и местни органи на самоуправление;
 Закономерностите и принципите за изграждане на системата за стратегическо
управление на службите за сигурност и обществен ред;
 Съвременните достижения на теорията и практиката на ръководството и управлението
на големи сложни организации и системи; авангардните технологии;
 Организацията, информационното осигуряване, вземането на решения, контрола и
планирането в управлението на структурите за сигурността на страната в условията на кризи и
конфликти;
 Проблемите на демократичния контрол върху службите за сигурност и обществен ред
в България, правните аспекти на гражданския контрол, обществено-политическите основания за
гражданския контрол;
 Принципите и методологията на организацията и управлението на информационноаналитичната дейност на стратегическо ниво, на стратегическия анализ и прогнозиране в
МВР;
 Социологическите и психологическите аспекти на ръководството и управлението на
структурните звена на МВР;
 Организацията, структурите и функциите на службите за сигурност и обществен ред в
ЕС;
 Финансовите, стопански и логистични аспекти в работата на МВР и службите за
сигурност и обществен ред;
 Контролните функции на управление, техните особености и форми в системата
на МВР.
2. Притежават умения за разработване и прилагане на нови идеи за:
 Творческо, критично и стратегическо мислене;
 Обективен и научно обоснован анализ на ситуациите, рисковете и заплахите за
сигурността на страната и обществения ред;
 Формиране на идеи, възгледи и концепции и мотивиране на колективи, организации
и обществено мнение за подкрепа реализацията на избраната стратегия за защита сигурността
и обществения ред в националното и шенгенското пространство;
 Откриване, анализиране и класифициране на фактори, условия и механизми за
управление на защитата на сигурността на страната;
 Работа в екип на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални
способности;
 Разработване и вземане на оперативни решения по проблеми, свързани със
защитата на националната сигурност;
 Разработване и реализация на програми за своевременно разкриване
предотвратяване и пресичане на посегателства срещу националната сигурност и
обществен ред;
 Спазване принципите на законност и секретност в работата;
 Събиране, съхраняване и използване на класифицирана информация;
 Действие в екстремални условия и ситуации;
 Управление на промените чрез ефикасно трансформиране на идеите, концепциите и
доктрините в дела.
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3. Прилагат придобитите знания и умения за:
 Своевременно предлагане на оригинални варианти на решения в сферата на
управлението на структурите на МВР за защитата на сигурността и обществения ред на
страната;
 Постигане на самоусъвършенстване и развитие на умения чрез самостоятелна
работа и вътрешен самоконтрол;
 Организиране, планиране и ръководство защитата на отделните аспекти на
националната сигурност и опазването на обществения ред;
 Използване на авангардни технологии за реализацията на конкретни стратегии;
 Ефикасна работа в нееднородна среда (многофункционалност), включваща органи
за сигурност и граждански институции;
 Ръководство на сложни и динамични социални организации и системи
(подсистеми), функциониращи във враждебна среда, чрез постигането на баланс между
упражняване на власт и провеждане на политика;
 Своевременно ориентиране и предлагане на адекватни варианти за решения за
ефективни действия в качествено различни ситуации и в условията на динамично променящи
се рискове и заплахи за сигурността на страната;
 Осъществяване на ръководство при трансформирането на идеи, концепции и
стратегии в конкретната социална практика;
 Формиране на нови ценностни системи и изграждане организационна култура в
процеса на ръководството на макро и микро колективите;
 Ясна и недвусмислена комуникация както със специалисти, така и с
неспециалисти във връзка с усвоените знания и формулиране на заключения и тези;
 Създаване на ефективни колективи и управление на иновационните процеси в тях;
 Работа в условията на стрес и продължителни психически натоварвания при
поддържане на добра психическа устойчивост;
 Гъвкаво и адаптивно действие при поемане на риск и отговорност;
 Конструиране и реконструиране на стратегическия възглед за бъдещето на
ръководената система (подсистема);
 Усъвършенстване на управлението по общоевропейските и шенгенските стандарти;
 Вземане на управленски решения и разработване на оперативни документи по
управлението на процеси, свързани със защитата на националната сигурност;
 Организиране и осъществяване на оперативно взаимодействие в процеса на
разрешаване на проблеми, свързани е националната сигурност.
V. Квалификация
С придобитите качества завършилите магистърската програма ще могат да заемат
ръководни длъжности в Министерство на вътрешните работи, службите за сигурност и
обществен ред в други министерства и ведомства, държавната и местната администрация,
конкретно работещи в областта на защитата на националната сигурност и опазването на
обществения ред. На завършилите ще бъдат издавани удостоверения за придобита
професионална квалификация и завършен курс за ръководна длъжност в МВР.
Квалификационната характеристика е приета на заседание на Академичния съвет при
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Академията на МВР и е съгласувана с директорите на главните дирекции "Национална
полиция", "Борба с организираната престъпност" и "Гранична полиция" - МВР.

СЪГЛАСУВАНО:
ДИРЕКТОР НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ“

ПРЕДЛАГА:
ДЕКАН НА
ФАКУЛТЕТ „ПОЛИЦИЯ“

Гл. комисар Христо Терзийски

Комисар доц. д-р Иван Видолов

ДИРЕКТОР НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА
ПРЕСТЪПНОСТ“

СЪГЛАСЕН:
РЕКТОР
НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

Гл. комисар Ивайло Спиридонов

Ст. комисар доц. д-р Неделчо Стойчев

ДИРЕКТОР НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
Гл. комисар Светлан Кичиков
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