ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЗА 2012 година
Факултет „Полиция“
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Основи на оперативно-издирвателната дейност
Психологическо профилиране
на извършителите на отвличания и ОИД на полицията за тяхното разкриване
Работа по дисертационно изследване на тема: “Организация на дейността на ИДПС за превенция на
противообществените прояви и
престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни лица”

Специфичен контрол и дискретно наблюдение – нови възможности за противодействие на националната и трансграничната
престъпност
Използване базите данни на мобилните оператори в процеса на
разкриване на престъпления
Прихващането на мобилни телефони и неговото приложение в
ОИД
Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба с
финансови средства, предоставени на България от ЕС
Социално-мрежов анализ за разкриване на организирани престъпни групи
Работа по дисертационно изследване на тема: “Конструкция
и динамика на социално-мрежовия анализ за разкриване на организирани престъпни групи”
ОИД за противодействие на
престъпления, свързани с
наркотични вещества

Разглеждат се правните основи, принципите,
способите и средствата на ОИД. СРС и
работата по оперативните дела.

Учебник

Авторски колектив

Психологическо профилиране – понятие и
същност. Правна характеристика на отвличанията. ОИМ за превенция и разкриване.

Монография

Авторски колектив

Анализиране и разкриване на основните фактори и причини, детерминиращи противоправното поведение на малолетните и непълнолетните.

Дисертация

Ирина Кръстева

Студия

Симо Михов

Търсене на нови възможности за използване
на информацията, съхранявана в базите данни
на мобилните оператори, за нуждите на ОИД.

Монография

Симо Михов

Представяне на технологичен метод за прихващане на сигнал на мобилни телефони и
неговото приложение в ОИД.

Монография

Симо Михов

Представят се нови възможности за приложение на институтите на специфичен
контрол и дискретно наблюдение в ОИД.

Разглеждат се основните насоки в работата по
противодействието на престъпления,
свързани със злоупотреба с финансови
средства, предоставени на България от ЕС.
Разглежда се накратко един от най-модерните
методи за разкриване на организирани престъпни групи (социално-мрежовият анализ).
Разглежда се един от най-модерните методи
за разкриване на организирани престъпни
групи (социално мрежовия анализ), като се
засяга неговата структура и цел.
Исторически аспект и съвременна нормативна
уредба. Способи и средства, използвани от
криминалната полиция за противодействие на
тези престъпления.

Монография

Росен Радулов

Статия

Светлозар Марков

Проект на
дисертационен труд

Светлозар Марков

Статия

Стоил Михайлов
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ОИД за противодействие на
престъпления, свързани с културно-исторически ценности

12

Организация и управление на
ОИД
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Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност
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Планиране на ОИМ
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Най-добрите практики на ЕС за
използване на информатори
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Наглите
Типични оперативно-издирвателни и следствени ситуации,
възникващи при разкриването на
измами
Най-разпространени способи за
телефонни и интернет измами
Работа по дисертационно изследване на тема: “Организация на
ОИД за противодействие на
измами”

Исторически аспект и съвременна нормативна
уредба. Способи и средства, използвани от
криминалната полиция за противодействие на
тези престъпления.
Разглежда се организацията на ОИД, основните способи и средства. Управлението на
тази дейност.
Тематичният обхват отразява организацията
на ОИД за противодействие на икономическата престъпност и спецификацията на ОИД
за противодействие на отделни икономически
и финансови престъпления.
Извеждане на общите и специални принципи,
касаещи дейността по планиране на оперативно-издирвателните мероприятия.
Сравнително изследване на принципите и
правната регламентация на дейността, свързана с използване на информатори в страните
от ЕС.
Представена е организацията и тактиката при
осъществяване на оперативно-издирвателна
дейност от служителите на ГДБОП, занимаващи се с извършване на тежки престъпления,
в това число и отвличане на лица срещу
откуп.

Статия
(с достъп до
класифицирана
информация)

Монография

Илиян Хайдушки
Д ик н Николай М.
Николов

Учебник

Авторски колектив

Статия

Стоян Стоянов

Студия
(с достъп до
класифицирана
информация)

Стоян Стоянов

Обзор
(с достъп до
класифицирана
информация)

Стоян Стоянов

Разглеждане на типичните оперативно-издирвателни ситуации произтичащи при разкриването и разследването на измами.

Статия

Андрей Джунин

Разглеждане и класификация на най-разпространените способи за извършване на телефонни и интернет измами.

Статия

Андрей Джунин

Проект на
дисертационен труд

Андрей Джунин

Разглеждат се способите за извършване на
измами. Основните способи и средства на
ОИД за противодействие на измамите.

20

Доброволно сътрудничество на
граждани с органите на МВР

Разглеждат се същността, правното регулиране, задачите и принципите на доброволното
сътрудничество. Вербовката на сътрудници,
нейното документално оформяне и организацията на работата с доброволните сътрудници.
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Контактни центрове – съвременна форма на международно полицейско сътрудничество

Разглеждат се организацията, структурата и
задачите на КЦ като форма на полицейско
сътрудничество.
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Шенгенски граничен контрол

Разглеждат се проблемите, свързани с
осъществяване на граничен контрол в
шенгенското пространство.
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Работа по дисертационно изследване на тема: “Шенгенска информационна система-организационен модел в МВР”

Анализиране и разкриване на основните
проблеми, свързани с работата на ШИС.

Монография
(с достъп до
класифицирана
информация)

Здравко Стоилков

Статия

Павел Николов

Учебник

Авторски колектив

Дисертация

Станимир Илиев
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Работа по дисертационно изследване на тема: “Противодействие
на футболното хулиганство от
органите на охранителна полиция”
ПТП - правна характеристика на
престъпленията по транспорта
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Полицейско право

27

Опазване на обществения ред
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Мениджмънт за ръководни
служители от Гранична полиция
Работа по дисертационно изследване на тема: “Контрол върху отчета на водачите на МПС от
Пътна полиция”

30

Миграционен контрол

31

Контрол на миграцията на населението в Република България

32

Контрол на чужденците в
Република България
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Трансгранична престъпност и
превантивна политика
Трансгранична престъпност и
международното сътрудничество
за нейната превенция и контрол
Престъпно бездействие
Разследване на грабежи

Анализиране и разкриване на основните проблеми, свързани с футболното хулиганство.

Дисертация

Пламен Попов

Разглеждат се въпроси, свързани с правните
основи и дознанието при ПТП.

Монография

Атанас Тодоров

Учебник

Авторски колектив

Учебник

Авторски колектив

Студия

Проф. д-р Владко
Иванов

Дисертация

Добромир Доков

Учебник

Проф. д-р Любомир
Тимчев

Докторат

Проф. д-р Любомир
Тимчев

Монография

Проф. д-р Любомир
Тимчев

Статия

Виктор Ангелов

Криминологична характеристика на трансграничната престъпност.

Монография

Виктор Ангелов

Дисертационно изследване по специалността
„Наказателно право”.
Основи на дисертационен труд.

Монография

Цветана Петрова

Разглеждат се въпросите на държавната служба, полицейски правомощия и др.
Разглеждат се теми, свързани с организацията
и дейността на пол.структури по ООР.
Разглеждат се проблеми по управлението на
дейностите в ГДГП.
Анализиране и разкриване на основните проблеми, свързани с контрола върху отчета на водачите на МПС.
Основните понятия и нормативни актове, задачи и структура на полицейските органи за
контрол на миграцията, както и режимът за
издаване на документи за самоличност и контрол на български граждани и чужденци.
Основните понятия и нормативни актове,
задачи и структура на полицейските органи за
контрол на миграцията, както и режимът за
издаване на документи за самоличност и
контрол на български граждани и чужденци.
Основните понятия и нормативни актове, задачи и структура на полицейските органи за
контрол на миграцията, както и контролът на
чужденци.
В статията се разглеждат някои въпроси на
превантивната политика на трансграничната
престъпност.

Монография

Калин Трайков

Статия

Доц. д-р Ив. Видолов, К. Трайков, В.
Петров и др.
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По някои въпроси на разпознаването

В статията ще бъде разгледана практиката на
ВКС по въпросите на разпознаването на лица.
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Криминалистика

Учебник, предназначен за професионалното
обучение на експерт-криминалисти.

Учебник

Доц. д-р Иван
Видолов
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Образуване на досъдебното производство

Основи на дисертационен труд по специалността „Наказателно-процесуално право”.

Монография

Герасим Геров
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Субект на престъплението

Засяга се наказателноправната материя,
свързана със свойствата на субекта на престъпление

Монография

Живко Велчев
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Методика за разследване на
изнасилване
Привличане на обвиняем:
процедури и предпоставки
Доживотния затвор по наказателно право на Република България

Дисертационно изследване по специалността
„Криминалистика”.

Монография

Невяна Гаврилова

Дисертационно изследване по специалността
„Наказателно-процесуално право”

Монография

Георги Обидимски

Дисертационно изследване по специалността
„Наказателно прав”.

Монография

Невена Орманджиева
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Протоколи за действия по разследването

В учебното помагало ще бъдат разгледани
законовите и тактическите извиквания за изготвяне на протоколи за действия по разследването.

Учебно
помагало

Доц. д-р Иван
Видолов
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Наказателноправни и процесуални проблеми на определяне
на наказанието

Съдържа наказателноправни проблеми на
определяне на наказанието, принципи и тенденции.

Монография

Петя Митрева
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Теория на основните права

Съдържа цялостно обосноваване на същността на основните права. Законодателство и правоприложен процес в контекста на основните
права.

Монография

Доц. д-р Бойка
Чернева

Изследват се особеностите на следите при
използаване на огнестрелно оръжие със
заглушители и дозвукови заглушители.

Монография

Румен Лазаров

Проект на
дисертационен труд

Петко Петров

Учебник

Румен Лазаров и
Петко Петров

Учебник

Под редакцията на
доц. Димитър Попов

Монография

Тодор Тодоров

Дисертационен труд

Милен Станчев

1-ва глава от
проект на
дисертационен труд

Ивайло Николов
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Следи от огнестрелни оръжия
със заглушител – експериментално изследване. Съвместно с
ВМА.
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Оптимизиране на стрелковата
подготовка в МВР.
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Учебник по стрелкова подготовка
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Учебник по „Долекарска помощ”.
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„Дейност на полицейските служители във високорискова среда”.
„Организация и управление на
физическата защита на обекти от
критичната инфраструктура”.
Същност, организация и упраление на физическата подготовка и
спорта в системата на МВР.

Преглед и анализ на действащите нормативни
документи, регламентиращи организацията,
управлението и методиката на стрелковата
подготовка. Разработване и апробиране на
нови стрелкови упражнения за пистолет и
снайперска пушка.
Учебникът обхваща цялата тематика по учебната дисциплина, преподавана в РБК, ЗБК и
курсовете за първоначално професионално
обучение на служители в АМВР.
Учебникът обхваща цялата тематика по учебната дисциплина, преподавана в РБК, ЗБК и
курсовете за първоначално професионално
обучение на служители в АМВР.
Монографията обхваща цялата тематика по
учебната дисциплина ОТП и курсовете за
първоначално професионално обучение на
служителите.
Разглеждат се проблемите на защитата на
обекти от критичната инфраструктура и се
цели предлагане на нов ефективен модел на
защита в съвременните условия.
Място, значение и роля на заниманията с физическа подготовка и спорт от служителите на
МВР, като гарант за техния подбор, обучение и
кариерно развитие, и професионално
изпълнение на техните задължения.
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Фактори, влияещи при използване на физическа сила и помощни
средства от полицейските
органи.

Организационни, правни и методологически
аспекти на използване на физическа сила и
помощни средства от полицейските органи.

57

Атака срещу системата за сигурност.

Разглеждат се основните характеристики на
илюзията за сигурност като особена социална
илюзия и се разкрива връзката й със социалните и духовните аспекти на сигурността.
Разглежда се социалната роля на медиите и
връзката на тяхната дейност с националната
сигурност.
Предпоставки, аспекти и източници на заплахи срещу националната и обществената
сигурност.

58

Кризисно управление

Разглеждат се основни проблеми на дейността
на организацията по време на кризи.

59

Полицейска професионална
етика

Учебникът включва лекционния
курс по полицейска етика ОКС –
„Бакалавър”

60

Анализ на икономическата сигурност в България

Разглеждат се характеристиките, елементите,
целта, задчите, показателите и заплахите за
икономическата сигурност в България.

55

Илюзията за сигурност

56

Медии и сигурност

Дисертационен
труд

Марио Илиев

Монография

Доц. Стефан Мичев

Учебно
помагало

Юрий Търкаланов

Монография

Иво Великов

Учебно
помагало

Марин Иванов

учебник

Проф. дин Ст.
Симеонов

Монография

Доц. Антон Маринов

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
1

2

3

4

5

Усъвършенства-не на системата за
физически подбор на кандидати за
курсанти и специализанти по направление на ПБЗН.
Макет на сграда за моделиране
разпространението на димни продукти.
Разработване на газов тренировъчен център за обучение на оперативния състав за действия при
явлението FLASH-OVER
Въвеждане в учебния процес на
аналогово-адресируема пожароизвестителна система.
Усъвършенстване на системата за
контрол и сервизно обслужване на
пожарогасителите при експлоатация на обектите

Анализ на съществуващата система за подбор
и обосновка на предложение за персонализиране на подбора спроред спецификата на
работа.

Статия

доц. д-р Р. Къртов
доц.д.п.н. П. Георгиев, к-т Св.
Везенков

Разработване на макет на сграда, който ще се
използва за моделиране разпространението на
димни продукти .

Статия и
лабораторен
модел,
предложение с
полезен ефект

доц. д-р Р. Къртов
к-т Мария Игнатова

Ще бъде проектиран и разработен екологичен
имитационен център за действия при явлението FLASH-OVER на база на газово гориво.

Статия
Предложение с
полезен ефект

Описание на аналогова адресируема ПИС и
създаване на възможност за обучение на
курсанти за работа в такива системи.
Анализ на процеса и промените, които настъпиха с промените в нормативната уредба и
въвеждане на органзационни и практически
мероприятия при експлоатацията на пожарогасителите.

Лабораторно
упражнение и
статия

доц. д-р Р. Къртов
инж. В. Чочев
к-т Хр. Христов
доц. д-р А.
Карамишев
гл.ас. П.Клисарски

статия

доц. д-р Б. Георгиев
гл.ас. М. Ненов

6
6

7

8

9

10

11

12

Изследване влиянието на негативните фактори в/у вероятността за
вземане правилно решение при
извършване на височинни работи
при ПГ и АСД
Използване на качествения анализ като етап в оценката на риска
при извършване на АСД с помощта на ПП стълби.
Изследване на топлинния потенциал на строителни продукти и
материали за вътрешно обзавеждане
Изследване на термичното съпротивление на слоести строителни
материали при високи температури
Изследване на огнезащитните
свойства на пяна, предназначена
за защита на отвори в пожарозащитни прегради
Оборудване на модул за ограничаване и ликвидиране на разливи на
петролни продукти във водна
среда
Оборудване на модул за ликвидиране на последиците от земетресения

13

Оборудване на модул за първа помощ при произшествия с голям
брой пострадали

14

Особености на противопожарните
инсталации при сухо строителство

15

16

17

Разработване на експериментален
стенд и изследване ефективността
на локална автоматична система за
пожарогасене „FiweRec”
Възстановяване и приспособяване
на робот за осъществяване на пожарогасителни спасителни операции
Изследване на системите за защита на населението в кризисни ситуации в други страни.

Ще се изследва степента на въздействие на
негативните фактори върху вземането на
решение за извършване на АСД при наличието на опасност от падане от височина.
Прави се преглед на същността на качестения
анализ и възможностите, които предлага за
оценката на риска при използването на противопожарни стълби за извършването на АСР от
структурните звена за ПБС.
Експериментално определяне на топлинния
потенциал на подови покрития – балатум,
ламинат, мокет, дюшеме и др.
Експериментално ще се определи термичното
съпротивление на гипсокартон и гипсофазер,
използвани за защита на стоманени конструкции
Провеждане на изследване на огнезащитните
свойства на пяна, предназначена за защита на
отвори в пожарозащитни прегради. След
математическа обработка на резултатите ще
се изготвят съответните изводи и препоръки
Изследване на варианти на оборудване на модул за ликвидиране на разливи и издирване на
хора и предмети във водни басейни
Изследване на варианти за оборудване на ремаркета с техника за ликвидиране последиците от земетресения и издирване на затрупани хора
Ще се оборудва санитарен автомобил за четирима пострадали, с разгръщане на палатков
пункт за голям брой пострадали
Ще се анализират особеностите при монтажа
на инсталации за ВПК и на спринклерни
инсталации
Ще се разработи стенд и ще се изследва ефективността на локална автоматична система за
пожарогасене с автономно действие, предназначена за ранно откриване и погасяване на
възникнало горене, с различни огнегасителни
вещества.
Целта на разработката е възстановяване и
приспособяване на робот за осъществяване на
пожарогасителни и спасителни операции.
Целта на разработката е да се изследват и
популяризират положителните практики.

статия

статия

гл.ас. Румен
Григоров

гл.ас. Р. Григоров

Отчет в
катедрата

доц. д-р
Иван Тодоров
и дипломанти

Отчет в
катедрата

доц. д-р
Иван Тодоров
и дипломанти

Учебен процес
и практика

гл. ас. инж. В. Бошнаков
доц. д-р И. Тодоров и
дипломанти

Учебен процес
и практика

доц. д-р Г. Ботев, проф.
дтн. Н. Панчев, Кр.
Койчев, Ст. Първанов и
дипломанти

Учебен процес
и практика
Отчет в
катедрата
Доклад
Отчет в
катедрата

Кр. Койчев, Р. Григоров,
Ст. Първанов, доц. д-р
Ал. Николов, доц. д-р М.
Андреев и дипломанти
доц. д.р Г. Ботев, Кр.
Койчев, Г. Стефанов,
д-р А.Ангелов и
дипломанти

доц. д-р инж. Ж.
Нейкова
гл.ас. В.Чочев
и дипломанти

доклад

доц. д-р Г. Ботев
и дипломанти

Доклад

доц. д-р
Веселин Симеонов

7
18

19

20

21
22

23

24
25
26
27
28

Анализ на класификацията и нормирането на токсичността на продуктит,е отделяни при горене на
веществата и материалите
Анализ на нормативите за определяне на температурните режими
при пожари в помещения

Ще се проучи европейският опит и нормативната база за класифициране на токсините, отделяни при горенето на строителни продукти
и материали. Ще се предложи система за
класификацията им в Република България.
Ще бъде анализирано нормирането на различни температурни режими за нуждите на
пожарното обезопасяване и противопожарното нормиране.

Дипломна
работа,
доклад
(статия)

доц. д-р инж.
Стефан Димитров
инспектор инж.
Валентин Шейков

Дипломна
работа,
доклад
(статия)

доц. д-р инж.
Димитър Стоянов
доц. д-р инж. Ст.
Димитров, инсп. инж.
И. Йорданов

Изследване на възможността за
понижаване горимостта и димообразуването на полимерни материали (полиетилен, полистирол)
Изследване времето на самозапалване на твърди горими материали
при лъчист топлообмен

Ще се проучат възможностите, включително
чрез опити, да се понижи горимостта и димообразуването чрез добавъчни материали.

Експеримент,
анализ и
описание в
дипломна работа
и статия (доклад)

доц. д-р инж. Цветан
Ценов, и дипломанти

Работа по
докторантура

гл. ас-т инж. Борис
Прешелков

Защита пред
катедрата и
научно жури

инж. Хр. Дочев
доц. д-р инж.
Т. Цветанов

Защита пред
НАУЧНО
ЖУРИ

инж. Д. Спасов
доц. д-р инж.
Иван Тодоров

доклад
(статия)

доц. д-р инж. Г. Ботев
доц. д-р инж.
Т. Цветанов

доклад

доц. Димитър Колев,
Сн. Колева

Ще се разработят термодинамични модели, с
помощта на които ще могат да се решават
частни диференциални уравнения.

доклад

доц. Димитър Колев

Определяне на количествено-качествени
измерители на труда на отделните членове на
научноизследователските колективи.

доклад

доц. д-р инж. Ал.
Николов

Ще се разработи симулатор, с помощта на
който ще могат да се оттренират действия за
гасене на газови бутилки.

Полезен модел

доц. д-р Р. Къртов
инж. Б. Прешелков,
дипломант

Опримизиране на системата за
превенция на горските пожари в
Република България
Определяне приноса на защитата с
набъбващи покрития към границата на огнеустойчивост на стоманени колони с кутиеобразно сечение
Защита на обекти от критичната
инфраструктура на Р България
Математически модел за оценка на
кадрите според компетенциите.
Термодинамични модели, използващи частни диференциални
уравнения с “maxima”
Методика за оценка работата на
членовете на научноизследователски колективи
Симулатор за обучение за действия при горене на газова бутилка

Изследване на зависимостта между критичната плътност на попадащо върху твърди горими материали топлинно лъчение и времето
за самозапалване.
Приключване на изследването върху горските пожари, както и на системата за превенцията им в Р България.
Организиране на защита и представяне на
разработката пред научно жури.

Изследвания върху възможностите за понижаване последствията от крупни бедствия и аварии, свързани с обекти от критичната инфраструктура на страната.
Ще се разработи качествено нов модел за
оценка компетентността на служителите.

