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Специалност:

Образователно-квалификационна степен:

„Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред ”
„бакалавър“

Настоящата квалификационна характеристика е част от учебната документация,
осигуряваща обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за
висшето образование. Квалификационната характеристика определя целите, задачите и
резултатите от обучението на курсантите и студентите, обучавани по специалността
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ (ППООР). Обучението се
извършва по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини,
от които е необходимо да бъдат придобити не по-малко 240 кредита.
Квалификационната характеристика е съобразена с изискванията за заемане на
изпълнителски длъжности за служители с полицейски правомощия по ЗМВР, стандартите и
опита в европейското полицейско образователно пространство, както и съвременните
достижения в науката и полицейската практика.
I. Цели на обучението
Обучението по специалността ППООР за придобиване на образователноквалификационната степен „бакалавър“ има за цел:
- Придобиване на знания за характера на професионалното направление и
специфичните особености на специалността;
- Придобиване на необходими умения и компетенции за работа в основните
структури на Министерството на вътрешните работи на длъжности с полицейски функции;
- Формиране на умения за самостоятелна работа и работа в екип при опазване на
обществения ред и противодействие на престъпността.
За постигането на целите в процеса на обучение участват научно-преподавателският
състав от Академията на МВР, служители от основни структури на МВР, други ведомства и
лектори от висши училища.
П. Задачи на обучението
Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността
ППООР получават обща и специална подготовка за изпълняване на следните основни дейности
на Министерството на вътрешните работи:
- Опазване на живота, здравето, имуществото и защита на правата и свободите на
гражданите чрез осигуряване на обществения ред, предоставяне на административни услуги,
осъществяване на административнонаказателна и контролна дейност;
- Събиране и обработка на информация за състоянието, нивото, динамиката на
престъпността и опазването на обществения ред;
- Превенция на правонарушенията;
- Противодействие на престъпността чрез осъществяване на оперативноиздирвателна дейност, в т.ч. осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства,
използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;
- Разкриване и разследване на престъпления;
- Наблюдение и контрол на държавната граница;
- Контрол върху режима за изготвяне на българските документи за самоличност и
миграцията;
- Осъществяване на международно полицейско сътрудничество;
- Осъществяване на сътрудничество с държавни и международни органи и
организации.

Ш. Резултати от обучението
След завършване на обучението курсантите и студентите придобиват квалификация
„бакалавър“ по „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“:
1. Притежават и демонстрират знания и разбирания за:
- Същността и особеностите на гражданското общество и правовия ред в Република
България;
- Основните права и задължения на гражданите;
- Държавното устройство на Република България;
- Правилата и международните стандарти за защита правата на човека в работата на
полицейските служители;
- Законодателната уредба на противодействието на престъпността;
- Информационното осигуряване на МВР;
- Институционалната и функционалната организация на основните структури на
Министерството на вътрешните работи;
- Правните, тактически и технически аспекти за използване на оръжие, физическа
сила и помощни средства;
- Специалната тактическа и стрелковата подготовка;
- Организацията и тактиката за опазване на обществения ред в нормални и екстремални
условия;
- Използването на технически средства за превенция и разкриване на престъпления;
- Организацията и тактиката за наблюдение и контрол на държавната граница;
- Противодействие на нелегалната миграция;
- Наказателноправната квалификация на деянията, представляващи престъпления;
- Редът и условията, по които се провежда наказателното производство за разкриване
на престъпленията;
- Начините и механизма на престъплението, получаването на информация за
престъпното деяние и идентификация на обектите по следите на престъплението;
- Тактиката на отделните действия по разследването и методиката за разследване на
отделни видове престъпления;
- Характера на престъпността като антисоциално явление, факторите, които я
обуславят, съдържанието и формите на превантивно противодействие;
- Средствата, формите и способите на оперативно-издирвателната дейност;
- Правните основания и реда за използване на специалните разузнавателни средства
в дейността на МВР;
- Организацията и тактиката на оперативно-издирвателната дейност за предотвратяване и разкриване на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност;
- Взаимодействието на структурите на МВР с държавните органи, гражданското
общество за противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, наблюдение и
контрол на държавната граница;
- Осъществяването на международното полицейско сътрудничество и прилагане на
Шенгенското законодателство.
2. Могат да упражняват придобитите знания и умения по начин, показващ
професионален подход при:
- Прилагане на полицейски правомощия;

Опазване на обществения ред в нормални и екстремални условия;
Наблюдението на държавната граница и контрола за спазване на граничния режим;
- Осъществяване на контролна и административнонаказателна дейност;
- Прилагане на средствата, способите и формите на оперативно-издирвателната
дейност за превенция и разкриване на престъпленията и за противодействие на организираната престъпност;
- Провеждане на разследването в стадия на досъдебното производство, съчетано с
прилагане на криминалистическите средства, методи и препоръки за събиране, изследване,
проверка на доказателства и извършване на действия по разследването;
- Комплексно използване на силите, средствата и методите за предотвратяване,
пресичане и разкриване на престъпления и нарушения на обществения ред;
3. Притежават умението да събират и обработват данни с практическо
значение за:
- Анализа и оценката на оперативната обстановка;
- Анализа, оценката и оперативното прогнозиране на престъпността в
регион, населено място или обслужвана територия и разработване и реализация на
програми за предотвратяване на престъпленията;
- Взаимодействие със специалисти и неспециалисти във връзка с обмен на
информация, идеи, проблеми и решения;
Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ имат развити
способности да продължат обучението си с висока степен на самостоятелност. Те могат да
заемат длъжности в структурите на МВР, за които се изисква висше образование по
специалността.
-

Настоящата квалификационна характеристика е приета на заседание на
Академическия съвет при Академията на МВР.
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