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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН  

„БАКАЛАВЪР”   

ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ”  

  

Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност”   

Катедра „Национална сигурност"   

Срок на обучение — 8 семестъра   

Форма на обучение — редовна и задочна  

  

I. Анотация  

Специалността „Национална сигурност” отговаря на обществената 

необходимост от високо подготвени, широко профилни специалисти, които 

да имат компетентност по разнообразните аспекти на националната 

сигурност и да са подготвени за работа в условия на евроатлантическа 

интеграция, за гарантиране на националната сигурност и реализация на 

националната политика.  

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориентират в 

глобалната, регионалната и националната политическа обстановка и на тази 

основа да могат да вземат решения по проблемите на националната 

сигурност в най-важните ѝ аспекти.  

Учебният план включва учебни дисциплини по проблемите на 

националната, европейската, регионалната и международната сигурност. 

Задължителните дисциплини дават фундаментални знания за 

международната и националната сигурност, за нейните политически, 

икономически, социални, конкурентни информационни и духовни аспекти, 

както и за съвременния тероризъм и борбата с него.  

Избираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти 

на информационните системи и технологии и тяхното приложение при 
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опазване на националната сигурност, свързани с науката, политиката, 

властта, медиите, етническото разнообразие и др.  

Гаранция за провеждане на качествен учебен процес и придобиване 

на необходимите знания и умения, които да са основа за реализация, е 

високо квалифицираният академичен състав от УНИБИТ, както  и експерти 

от практиката (ДАНС, НРС, МО, МВР, МВнР, медии и др.).  

  

II. Придобити знания  

Завършилите ОКС  „бакалавър” по  „Национална сигурност” 

притежават знания за:  

• Същността, съдържанието и особеностите на извършващите се 

в света глобални промени; международната практика в областта на 

политиката за сигурност и действащите в тази област критични фактори.  

• Концепциите и моделите на международната политика, 

системите за сигурност и стратегиите за национална сигурност; 

съдържанието и еволюцията на възгледите за националните и 

международните политически системи за сигурност.  

• Възможностите  за  сътрудничество  и 

 евроатлантическа интеграция и други инициативи за сигурност и 

стабилност в Европа, НАТО и света.  

• Тенденциите по отношение демократичния и гражданския 

контрол върху сферата на политиката за национална сигурност.  

• Различните аспекти на сигурността на национално, регионално 

и глобално ниво и органите за осигуряване и защита на демократичните 

ценности и достижения.  

• Европейските и националната политики, програми и проекти, 

насочени към повишаване на сигурността и отбраната.  
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• Ролята на държавните институции и неправителствените 

организации за организиране, управление и контрол на структурните 

елементи от системата за национална сигурност.  

  

III. Компетенции  

Завършилите ОКС „бакалавър” по „Национална сигурност” 

притежават следните компетенции:  

• Да мислят творчески и критично и на тази основа обективно, 

точно и достоверно да оценяват ситуациите, рисковете и заплахите по 

отношение на националната, регионалната и глобалната сигурност.  

• Успешно работят в екип за постигане на консенсус и да могат 

да вземат компетентни, бързи и ефективни управленски решения.  

• Използват авангардни информационни технологии за постигане 

на информационно превъзходство по проблемите на националната, 

регионалната и глобалната сигурност с цел успешно реализиране на 

конкретни стратегии.  

• Ефикасно да ръководят адаптирането на идеи, концепции, 

политики и стратегии по проблемите на националната, регионалната и 

глобалната сигурност в конкретна вътрешна и международна среда.  

• Умеят успешно да прилагат водещите европейски и световни 

полезни практики за оценка и анализ на рисковете за националната и 

международната сигурност.  

• Осъществяват консултантска и експертна дейност в областта на 

планирането, организирането, управлението и ръководството на структурни 

елементи от системата за национална и международна сигурност.  

  

IV. Практически умения  

Завършилите ОКС „бакалавър” по „Национална сигурност” 

придобиват следните практически умения:  
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• Вземат обосновани и адекватни решения, имащи отношение по 

проблеми на националната и международна сигурност в условия на 

априорна неопределеност и времеви и ресурсен дефицит.  

• Действат гъвкаво и адаптивно и управляват процеси, свързани с 

националната и международната сигурност.  

• Създават екипи за ефикасно разрешаване на конфликти и 

компетентно делегират коректни правомощия и отговорности в рамките на 

колектива.  

• Самостоятелно анализират проблеми и решават въпроси, 

свързани с националната и международната сигурност.  

  

V. Реализация на студентите  

Завършилите ОКС „бакалавър” по „Национална сигурност” могат да 

работят като:  

• Изпълнители, организатори и координатори в различни 

държавни и неправителствени национални и международни организации, 

имащи отношение към проблемите на националната и международната 

сигурност.  

• Консултанти и експерти в министерства, агенции, обществени 

организации, службите за сигурност, за работата в които се изискват 

специфични знания и умения.  

• Администратори и експерти по информационни технологии и 

приложението им в структурите на националната и международната 

сигурност.  

• Консултанти и експерти във всички направления на дейностите 

по идентификация, опазване, съхраняване и възстановяване на сигурността 

на социалната организация.  
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Завършилите ОКС „бакалавър” по „Национална сигурност” могат да 

продължат образованието си в магистърска програма в същото или друго 

направление в УНИБИТ или в други висши училища в страната и чужбина.  

  

VI. Условия за прием  

Приемът на студентите се осъществява въз основа на успеха на 

дипломата им за завършено средно образование и успешно положен 

кандидатстудентски изпит в УНИБИТ. Балът от оценките определя 

класирането на кандидата в списъка за приема на студенти.  

Настоящата квалификационна характеристика е приета с Протокол 

№3 от заседание на Академичния съвет при УНИБИТ проведено на 24 

февруари 2014 г.   

  

Ръководител на бакалавърската програма:  

Проф. д-р Евгени Манев: ..........................  


