БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Център по юридически науки

СПИСЪК
С ПРИМЕРНИ ТЕМИ И НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

Спец. „Митническо разузнаване и разследване”
доц.д-р Валентина Голева
1. Митническа администрация. Характеристика на функциите на общата и
специализирана митническа администрация.
2. История на развитието на българската митническа администрация.
3. Нормативно регулиране на структурата и функциите на митническата
администрация.
4. Структура на митническата администрация-сравнителен анализ.
5. Органи на митническата администрация. Правомощия.
6. Правомощия, функции и задачи на органите на митническата
администрация. 7. Актове на митническите органи. Същност. Правна характеристика.
8. Видове решения на митническите органи. Характеристика.
9. Правомощия на митническите органи.
10. Обща администрация на АМ. Характеристика и структура.
11. Специализирана администрация на АМ. Характеристика и структура

доц.д-р Красимир Мутафов
1. Правомощия на органите по приходите при подаване на данъчни
декларации.
2. Форми на данъчно-осигурителен контрол.
3. Защита в производството по принудително изпълнение.
4. Обжалване на ревизионен акт.
5. Отмяна на влязъл в сила Акт за установяване на данъчни задължения.

д-р Боян Георгиев
1. Принципи на административното наказване в митническата дейност.
2. Административни наказания, налагани от митническите органи.
3. Юридически актове, издавани от митническите органи. Обща
характеристика, видове, правни последици.

д-р Мила Иванова
1. Пострадал. Частен обвинител.
2. Свидетел. Защита на свидетел. Защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство.
3. Предпоставки за привличане на обвиняем.

Спец. „Администрация и управление на системата на
националната сигурност”
Проф. дикн Евгений Сачев
1. Информационни и демографски компоненти на сигурността.
2. Основни проблеми и приоритети на сигурността на Република България.
3. Сигурността на Република България в контекста на Черноморския регион.
4. Демографското развитие като базов фактор за устойчивото развитие на
системата на сигурността на Република България.
5. Демографската сигурност на Република България: основни проблеми и
тенденции.
6. Демографските процеси като заплаха и условие за осигуряване на
сигурността на Република България.
7. Основни проблеми на миграционната сигурност на Република България.

Проф. Йордан Начев
1. Видове разузнаване и направления на разузнавателна дейност.
2. Средства и методи на специалните служби за придобиване
разузнавателна информация.
3. Източници на разузнавателна информация.
4. Разузнаване с помощта на човешкия фактор. Видове агентура.

на

Проф. Евгени Манев
1. Съвременни глобални рискове за националната сигурност на Р България.
2. Система за национална сигурност на Р България – предизвикателства и
възможности за повишаване на нейната ефективност.
3. Система за сигурност в област Бургас – предизвикателства и възможности
за повишаване на нейната ефективност.

Доц. Мария Нейкова
1. Бреговата охрана на Република България гарант за националната сигурност
2. Ползи и негативи от членството на Република България в ЕС и НАТО.
3. Мястото и ролята на Областния управител в системата за сигурност.

Д-р Миланка Патак
1. Актуални характеристики на гражданското общество в контекста на
националната сигурност.

2. Основни цели и задачи на спецслужбите. Форми и методи на работа.
Основни видове разузнавателни служби и видове граждански контрол върху тях.
3. Правната основа на дейността на органите на ДАР, ДАНС, СВИ и НСО и
видове граждански контрол върху тях.
4. Гражданският контрол върху дейността на гранична полиция.
5. Международни междуправителствени и неправителствени организации за
партньорство и сътрудничество в областта на специалните служби.

