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КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ в Академията на Министерството на вътрешните работи

Област на висше образование:

9. Сигурност и отбрана

Професионално направление:

9.1. Национална сигурност

Специалност:

„Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред ”

Образователно-квалификационна степен:

„магистър“

Настоящата квалификационна характеристика е част от учебната документация,
осигуряваща обучението за придобиване на ОКС „магистър“ съгласно чл. 39, ал. 2 от Закона за
висшето образование. Квалификационната характеристика определя целите, задачите и
резултатите от обучението на държавни служители от МВР по специалността „Противодействие
на престъпността и опазване на обществения ред“ (ППООР) в образователноквалификационната степен „магистър“. Обучението се извършва по учебен план, който включва
задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, от които се придобиват 90 кредита.
Срокът на обучение е една година и шест месеца за редовно и задочно обучение и се
провежда след придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
I. Цел на обучението
Обучението по специалността ППООР за придобиване на образователноквалификационна степен „магистър“ цели:
- Задълбочаване на научно-теоретичната и специализирана подготовка за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
- Развитие на способностите за адаптация в условията на променяща се
оперативна обстановка;
- Усвояване на основите на управлението на полицейските органи;
- Задълбочаване на знанията за формите на международно полицейско
сътрудничество.
П. Задачи на обучението
Придобилите образователно-квалификационната степен „магистър“ по ППООР
получават профилирана и задълбочена професионална подготовка за осъществяване на:
- Организацията и управлението на дейността по противодействие на
престъпността, опазване на обществения ред, защитата на държавната граница и охрана на
стратегически обекти;
- Прилагане правото на Европейския съюз при противодействието на
престъпността;
- Управление на човешките ресурси;
- Психологически аспекти на полицейската дейност;
- Организацията и координацията на взаимодействието на полицейските органи с
другите държавни органи в дейността им по противодействие на престъпността, опазването
на обществения ред, наблюдение и контрол на държавната граница, контрол на миграцията и
охрана на стратегически обекти;
- Организация на взаимодействието на полицейските органи с неправителствени
организации в дейността им по противодействие на престъпността, опазването на обществения
ред, защитата на държавната граница, контрол на миграцията и охрана на стратегически обекти;
- Участие в европейското и международното оперативно полицейско
сътрудничество;
III. Резултати от обучението
След завършване на обучението студентите придобиват образователно-квалификационна степен „магистър“ по противодействие на престъпността и опазване на обществения
ред;

1. Притежават знания, които надграждат и разширяват придобитите от
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по отношение на:
- Стратегията на управлението на полицейските органи на МВР;
- Управлението на сигурността и обществения ред в Европейския съюз;
- Ръководството и контрола в МВР;
- Координацията и взаимодействието в системата на МВР;
- Организацията и функционирането на полицейската администрация;
- Управлението на човешките ресурси в МВР;
- Управлението на МВР при кризи;
- Връзките на полицейските органи на МВР с правозащитните институции в
обществото;
- Мястото на полицейската администрация в системата на публичната
администрация и задачите й за осигуряване на вътрешната сигурност и обществения ред;
- Управлението на дейността по противодействие на престъпността;
- Управлението на охранителната дейност на специализираните полицейски
органи на МВР;
- Управление на полицейските операции;
- Оперативно-тактическото противодействие на тероризма;
- Контрол на миграцията на населението в Р България;
- Международната правна регламентация на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред;
- Задачите на МВР, свързани с наблюдението и контрола на външните граници на
ЕС;
- Мястото и задачите на органите на МВР при европейското полицейско
сътрудничество;
2. Притежават умения за разработване и прилагане на нови идеи за:
- Осъществяване на организацията и управлението на силите и средствата в
системата на МВР;
- Участие при разработването и прилагане на нормативните актове в сферата на
публичната и полицейската администрация;
- Стратегически анализ и планиране на дейността на главни дирекции
„Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Гранична полиция“;
- Организационно проектиране, моделиране и изграждане на системи в МВР;
- Решаване на организационните и практически въпроси по взаимодействието на
органите на МВР с други държавни органи, неправителствени организации, частни охранители и с
граждани;
- Осъществяване на управлението и организация на противодействието на
престъпността и опазване на обществения ред;
- Анализиране на проблемни ситуации, вземане на управленски решения и
организиране изпълнението им;
- Анализиране на кризисни и конфликтни ситуации и управление на силите и
средствата в екстремални условия;
- Организиране на информационното осигуряване на дейността на МВР;

- Прилагане на международните и националните правни норми, регламентиращи
противодействието на престъпността и опазването на обществения ред;
- Реализиране на международното полицейско сътрудничество;
- Осъществяване на контрол на миграцията на населението в Р България;
- Прилагане на Правото на ЕС в областта на граничното наблюдение и граничния
контрол;
- Ръководство на служителите, екипите и групите при организиране, планиране и
провеждане на полицейските операции.
3. Прилагат придобитите знания и умения за:
- Решаване на проблеми в нова или непозната оперативна обстановка;
- Разработване и прилагане на идеи в областта на противодействието на
престъпността и опазване на обществения ред;
- Прилагане на мултидисциплинарен подход при решаване на стратегически и
оперативно-тактически задачи на управлението;
- Комуникиране със специалисти от системата на МВР и международните
полицейски служби;
- Комуникиране със структурите на гражданското общество;
- Продължаване на обучението с висока степен на самостоятелност.
Предназначението на специалистите с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по ППООР е да заемат длъжности на държавни служители, за които се изисква
образователно-квалификационна степен „магистър“ в МВР.
Настоящата квалификационна характеристика е приета на заседание на
Академическия съвет при Академията на МВР.
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