
Димитър Иванов Димитров – студент от IV курс в НВУ „ 

Васил Левски” гр. Велико Тъново 

 

 

Теза на тема: 

,, Националната сигурност и правата на човека в контекста 

на миграционната криза ” 

 

 

 

Сигурността на държавата, обществото и отделните граждани на 

една страна са в пряка връзка със състоянието на конституционно 

установения правов ред в нея. Конституцията на Р България се основава на 

общочовешките ценности, като свобода, мир, хуманизъм, равенство, 

справедливост и търпимост. Правата на личността, нейното достойнство и 

сигурност са издигнати във върховен принцип. Неотменим дълг на всеки 

български гражданин е да пази националното и държавното единство на 

България. Основната цел е да се създаде демократична, правова и социална 

държава.  

Съблюдаването на този правов ред изключва всякакво насилие и 

произвол, и утвърждава властите на правовата държава на основата на 

самоопределението на народа, съгласно волята на мнозинството и в името 

на свободата и справедливостта. Към основополагащите принципи на този 

ред спадат: зачитането на регламентираните в конституцията човешки 

права, народният суверенитет, разделението на властите, 

законосъобразността на управлението, независимостта на съдебната власт, 



принципът на многопартийността и равенството на шансовете на всички 

политически партии и др.  

Всяко враждебно въздействие върху обществените отношения, които 

съставляват конституционния ред в държавата, в крайна сметка е насочено 

срещу нейната сигурност. Независимо от какви фактори е предизвикано 

това въздействие върху обществените отношения, институциите или 

отделни хора и социални групи, то засяга националните интереси.  

Развитието на обществото е съпроводено с възникване на негативни 

процеси и явления, пораждащи условия за проява на насилие или други 

форми на противоправно поведение, които застрашават неговата 

сигурност. Това налага усилията на компетентните държавни органи да 

бъдат насочени към своевременно придобиване на информация за тези 

негативни социални процеси и явления и предприемане на мерки за 

ограничаване на рисковете, заплахите и опасностите до степен, която да 

гарантира защитата на сигурността. За това се изгражда система за защита 

на националната сигурност.  

В синтезиран вид същността на термина “защита на националната 

сигурност” може да се определи като комплекс от дейности за 

придобиване на информация за реални и потенциални заплахи за 

сигурността на страната и организиране на противодействие за тяхното 

неутрализиране. Нейната основна цел е постигане на стратегическо 

превъзходство над източниците на заплахите чрез тяхната постоянна 

оценка и прилагане на адекватни мерки. 

Според мен изграждането и поддържането на сигурността е приоритет на 

всяка държава с цел да защити своето население. 

В днешните сложни времена на множество конфликти, 

поддържането и развитието на националната сигурност е задължително. 

В момента основната цел на държавата е справянето с напиращите 

миграционни вълни. Това може да се осъществи чрез засилване на 



граничния контрол. Освен това трябва да се потърси помощ от другите 

страни в Европейския съюз с цел овладяване на ситуацията и разпределяне 

на навлезлите емигранти, тъй като България не разполага с достатъчно 

ресурси за да се погрижи за тях. Необходимо е актуализиране и 

престуркториране на отделите в Националната сигурност на страната за да 

се разпределят равномерно дейностите които трябва да се извършат и да се 

подобри кординацията между тях. Също така е необходимо засилването на 

контолните органи на възлови места с много хора като с това да създаде 

условие за незабавно справяне с евентуална заплаха от терористичен акт. 

Сигурността  в страната ще се подобри ако се проведе обучение на 

контролните органи с цел разпознаване и неотралициране на терористи и в 

областта на овладяване на екстремни ситуации. 

Чрез развитието на отделните ръководни звена в страната и 

подобряване на комуникацията между тях ще се осигурят по-бързи 

действия при възникване на екстремна ситуация, както и ефективното 

справяне с нея, а от там и подобряване на сигурността в страната. 


