
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

10.04.2017 г.         № ОХ-351             гр. София 

 

Съдържание: Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална 

военна подготовка за 2017 г. 

 

На основание чл. 31, ал. 1 и чл. 26, т. 15а от Закона за отбраната и 

въоръжените сили на Република България и в изпълнение на чл. 19 от 

Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на 

курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища 

и за подготовката на учениците от средните училища, приета с ПМС № 43 от 

22.02.2013 г. 

З А П О В Я Д В А М: 

1. Обявявам Каталог на курсовете по начална и специална военна 

подготовка за 2017 г. 

2. До десет дни след обявяването на Каталога директорът на дирекция 

„Връзки с обществеността“ и началниците на висшите военни училища да 

организират публикуването на заповедта и Каталога на курсовете по начална 

и специална военна подготовка за 2017 г. на интернет-страниците си.  

3. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ да 

организира: 

3.1. До 21.04.2017 г. изпращането на обявения Каталог на 

курсовете по начална и специална военна подготовка за 2017 г. до висшите 

училища в страната. 

3.2. До 28.04.2017 г. контрола на разработените учебно-планови 

документации на курсовете от Каталога на курсовете по начална и специална 

военна подготовка, предвидени за провеждане през 2017 г. във висшите 

военни училища.  

3.3. До 31.05.2017 г. обобщаването на направените заявки от 

висшите училища в страната за обучение на студенти в курсове по начална и 

специална военна подготовка. 

4. Оправомощавам директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси“ да сключва двустранни споразумения с ръководителите на 



гражданските висши училища за осигуряването и провеждането на курсове 

по начална и специална военна подготовка. 

5. Началниците на висшите военни училища: 

5.1. Да планират и организират провеждането на курсовете по 

начална и специална военна подготовка.  

5.2. До 20 дни след завършване на всеки курс, да изпращат в 

Централно военно окръжие информация за придобита специалност, име, 

презиме, фамилия и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на всеки обучаем, 

успешно завършил своето обучение, за вписването му на военен отчет. 

5.3. До 30.11.2017 г. да изпратят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси“ предлаганите нови или промените на съществуващите 

курсове за включване в Каталога на курсовете по начална и специална военна 

подготовка през 2018 г. 

6. Началникът на Централно военно окръжие да организира: 

6.1. Планирането и провеждането на информационно-рекламна 

дейност на курсовете по начална и специална военна подготовка за студенти 

от висшите училища в страната. 

6.2. Вписването и воденето на военен отчет на завършилите 

курсове по начална и/или специална военна подготовка. 

7. Студентите, отдадени в заповед за обучение в курсове по начална и 

специална военна подготовка при явяването си да представят: 

- свидетелство за съдимост; 

- лична карта; 

- студентска книжка; 

- етапна медицинска експертиза; 

- копие на диплома за завършено средно образование. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси“. 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 
 

СТЕФАН ЯНЕВ 
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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на ос-

нование сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разк-

риването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка. 

Участието на студенти – български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка 

е доброволно. Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, 

военните академии, висшите военни училища осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по 

военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на 

населението и личната сигурност. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа 

годишно, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната 

военна специалност. 

Курсове по начална военна подготовка се организират и провеждат само във висшите военни училища. Курсове по 

специална военна подготовка могат да се организират и провеждат освен във висшите военни училища и във всички висши 

училища в страната, сключили двустранно споразумение с Министерството на отбраната. Обучението на студенти в курсо-

ве по специална военна подготовка може да се провежда и от преподаватели от гражданските висши училища, когато това 

е предвидено в сключеното двустранно споразумение по чл. 30, т 7. на Наредбата на Министерски съвет за условията и ре-

да за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища 

и за подготовката на учениците от средните училища. 

Обучение в курсове по специална военна подготовка се провежда само със студенти успешно завършили обу-

чението в курс по „начална военна подготовка”. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в 

редовете на въоръжените сили на Р. България.  

Курсовете по начална и специална военна подготовка завършват с изпити, съгласно учебната програма на съответния 

курс. На всеки студент, успешно завършил курс по начална и/или специална военна подготовка, се издава свидетелство 

/удостоверение/ за успешно завършен курс, при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържа-

нието на основните документи, издавани от висшите училища. 
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РАЗДЕЛ II 

 
 

КУРС „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”  

 
 

Място на провеждане 
Периоди на 

провеждане 

Изисквания към  

обучаемите преди  

започване на курса: 

Препоръчителни 

лични вещи: 

1. НВУ „В. Левски“– гр. В. Търново  няма възможност за 

провеждне през 2017 

г. - свидетелство за съдимост; 

- лична карта; 

- студентска книжка; 

- етапна медицинска експер-

тиза; 

- копие на диплома за за-

вършено средно образова-

ние. 

- спортен екип; 

- бельо; 

- спортни гуменки; 

- носни кърпи; 

- четка и паста за зъби;  

- макара, игли за шие-

не; 

- сапунерка; 

- джобно ножче; 

- гребен; 

- тетрадка или тефтер; 

- моливи или химика-

ли; 

- закачалки за дрехи; 

1.1. Факултет „Общовойскови” на НВУ 

„В. Левски“– гр. В. Търново 

1.2. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

на НВУ „В. Левски“ – гр. Шумен 

28.08. до 21.09.2017 г. 

1.3. Факултет „Авиационен” на НВУ „В. 

Левски“ – гр. Д. Митрополия 

19.06. до 14.07.2017 г. 

2. ВВМУ „Н. Вапцаров“ – гр. Варна 19.06 до 14.07.2017 г. 

3. Единен център за военна подготовка 

- военно формирование 22160 – гр. 

Плевен. 

по отделен план и 

график 
съгласно изискванията на 

чл. 59 от Закона за резерва 

на въоръжените сили на РБ 
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Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 8 учебни часа на ден.  

Изисквания към обучаемите: 

- да са български граждани; 

- да са студенти; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано 

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

- да са физически здрави. 

Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 15 (за всеки един от факултетите); 

– максимален брой обучаеми – 30 (за всеки един от факултетите). 

 Военноотчетна специалност: не се придобива ВОС. 

Основни цели на курса: 

Обучаемите да: 

 изучат задълженията на войника в боя. 

 придобият практически навици за действие на отделния боец на бойното поле. 

 придобият трайни знания и умения и да се създадат твърди практически навици за действие с въ-

оръжението, отстраняване на задръжките, правилната му експлоатация и обслужването му след 

занятие и стрелба. 

 изучат правилата за стрелба, определянето на изходните данни, коригирането на огъня и да се 

усъвършенстват на стрелковите тренировки. 

 изучат задълженията на войника преди построяването в строя. 

 придобият навици за изпълнение на строевите хватки на място и в движение без и с оръжие. 

 приспособят организма към войскови начин на живот. 

 повишат основните си физически качества: издръжливост, сила, бързина, ловкост и гъвкавост. 

 изучат и затвърдят основните въпроси от Устава за войсковата служба на РБ. 
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 придобият умения и навици за практическо изпълнение на задачи в ежедневния войскови живот 

и при носенето на службата в състава на денонощния наряд. 

 изучат поразяващото действие на ядреното, химическото и биологичното оръжие, химическите и 

радиационните опасни аварии и индивидуалните средства за защита на дихателните органи и ко-

жата. 

 усвоят знания, умения и навици за опазване на личната и обществена хигиена, за оказване на са-

мопомощ и взаимопомощ при раняване и нещастни случаи. 

Квалификационна характеристика на курса: 

Курсът има теоретико-практическа насоченост по придобиване на знания и умения в следните направ-

ления: Строева подготовка; Физическа подготовка; Огнева подготовка; Тактическа подготовка; Ядрена, хи-

мическа и биологична защита и екология; Спасителни и евакуационни дейности; Оказване на първа меди-

цинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и те-

рористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания; Военно-

инженерно осигуряване; Действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни 

групи. 

Финансови разходи за един обучаем: 

- през отоплителния период (01.11.-31.03.): 519,80 лв. + 229,33 лева за храна (закуска, обяд и вечеря) 

на един обучаем за целия период на провеждане на курса (749,13 лева обща стойност за един обучаем за 

целия период). 

- през неотоплителния период (01.04.-30.10.): 441,80 лв. + 229,33 лева за храна (закуска, обяд и вече-

ря) на един обучаем за целия период на провеждане на курса (671,13 лева обща стойност един обучаем за 

целия период). 
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Кратко описание на модулите в курс „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” 

*Забележка: Модулите за този курс не са самостоятелни обучения и не могат да се посещават по от-

делно. 

Наименование на учебната дисциплина и/или модула 

Учебни часове 102 (29 часа лекции,55 часа упражнения и 18 часа бойни стрелби). 

Модул № 1 СТРОЕВА ПОДГОТОВКА – 12 часа упражнения 

ТЕМИ: 1. Строеви хватки и движение без оръжие. 

 2. Строеви хватки и движение с оръжие. 

Модул № 2 

 УСТАВ ЗА ВОЙСКОВАТА СЛУЖБА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА Р. БЪЛГАРИЯ – 6 часа лекции  

и 1 час упражнения 

ТЕМИ: 1. Военнослужещи и взаимоотношения между тях. 

 2. Общи задължения на длъжностните лица. 

 3. Военна дисциплина. 

 4. Денонощен наряд. 

 5. Правила за противопожарна безопасност. Противопожарна охрана. 

 6. Полагане на военна клетва. Връчване на бойни знамена на поделението. 

 7. Класно групово занятие. 

Модул № 3 ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 12 часа упражнения 

ТЕМИ: 1. Комплексни занятия. 

Модул № 4 ОГНЕВА ПОДГОТОВКА – Учебни часове – 31(5 часа лекции, 8 часа упражнения, 18 часа бойни стрелби) 

ТЕМИ: 1. Класификация на стрелковото оръжие. 

 2. 7.62 mm. автомат „Калашников”. 

 3. Ръчни осколочни гранати. 
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 4. Вътрешна и външна балистика. 

 5. Водене на огън с автомат „Калашников” по неподвижна и появяваща се цел-денем. Начално уп-

ражнение с АК. 

Модул № 5 ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – Уч. часове – 10 (2 часа лекции и 8 часа практически занятия) 

ТЕМИ: 1. Войника в боя. 

Модул № 6  ЯХБЗ и Е – 6 часа (4 часа лекции и 2 часа упражнения) 

ТЕМИ: 1. Ядрена, химическа и биологична защита и екология 

Модул № 7  СПАСИТЕЛНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ – 6 часа (4 часа лекции и 2 часа упражнения) 

ТЕМИ:  1. Спасителни дейности. 

 2. Евакуационни дейности. 

Модул № 8 

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, 

ЕКОЛОГИЧНИ И ИНДУСТРИАЛНИ КАТАСТРОФИ И ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЪЗПРЕ-

ПЯТСТВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 6 часа (4 часа лекции и 2 часа  

упражнения) 

ТЕМИ:  1. Спасителни дейности. 

Модул № 9  ВОЕННОИНЖЕНЕРНА ПОДГОТОВКА – 6 часа (4 часа лекции и 2 часа упражнения) 

ТЕМИ:  1. Средства на инженерно въоръжение. 

  2. Инженерни мини и заряди. 

Модул № 10 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АКТОВЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ, ЕКСТРЕМИСТКИ И ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ – 

6 часа (4 часа лекции и 2 часа упражнения) 

ТЕМИ: 1. Действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи. 

 2. Практически действия за оцеляване при различни видове заплахи. 
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РАЗДЕЛ III 

КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

ПРОВЕЖДАНИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА 

А) НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

   Първото българско военно училище е създадено шест месеца след края на Руско-турската освободи-

телна война през 1878 г. в гр. Пловдив. През ноември същата година училището е преместено в Со-

София, където на 26 ноември става официалното му откриване. То подготвя офицерски кадри за 

четирите рода войски, които се оформят в младата българска армия – пехота, кавалерия, артилерия 

и инженерни войски. 

Важна дата от историята на училището е 9 април 1924 г., когато ХХI Обикновено народно 

събрание приема специален закон, с който военното училище е признато за висше специално учебно 

заведние. 

В условията на Ньойския договор училището е единственото военно учебно заведение в България, което от 1928 г. 

започва да обучава офицери и за морските и въздушните войски. Това продължава до края на Втората световна война. 

През 1945 г. училището е удостоено с името на Апостола на свободата Васил Левски. 

В края на 40-те години специалностите намаляват поради отделянето на курсанти за обучение в други училища. Така 

през 1946-1947 г. за Народното военновъздушно училище „Г. Бенковски” в Долна Митрополия заминават всички, които се 

обучават за летци. През месец ноември 1948 г. напуска училището първата група курсанти-артилеристи. Те стават основата 

за формиране на Народното военно-артилерийско училище „Г. Димитров”, впоследствие Висше военно училище за арти-

лерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов”. 
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От есента на 1958 г. училището е преместено в гр. Велико Търново, където в продължение на три години съществува 

съвместно с Народната школа за запасни офицери. 

През изминалите вече 125 години са извършвани множество промени – откривани са и са функционирали различни 

школи, които по-късно са били закривани или премествани, създавани са и са отделяни военни училища за всички родове 

войски, които отново са се сливали с военното училище, за да се стигне до решението на ХХХIХ Обикновено народно съб-

рание от 14 юни 2002 г., с което ВВОВУ „Васил Левски” – гр. В.Търново, ВВУАПВО „Панайот Волов” – гр. Шумен и 

ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Д. Митрополия бяха преобразувани в Национален военен университет „Васил Левски” със 

седалище в гр. В. Търново. 

 

Контакти: 

Адрес на обучаващата организация:  

НВУ „В. Левски” – гр. В. Търново; п. к. 5006; бул. „България” № 76; 

тел. 062/618822-централа; факс 062/618899; e-mail: nvu@nvu.bg. 

Началник на отдел „Учебно-научна дейност”: тел. 062/61 88 30. 

факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен, тел.054/801040 

факултет „Авиационен” – Долна Митрополия, тел.064/837217 

mailto:nvu@nvu.bg
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2. КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

График на курсовете от програма „Специална военна подготовка” 

 

Курсове по специална военна подготовка 
Периоди на 

провеждане 
Място на провеждане Регистрация 

1. Практическа подготовка по защита на на-

селението при бедствия, аварии и катастрофи 

няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Общовойско-

ви” на НВУ „В. Левски” - 

гр. В. Търново 

по заявка на висшето учили-

ще 

2. Специализирана военна подготовка по яд-

рена, химическа и биологическа защита и 

екология 

няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Общовойско-

ви” на НВУ „В. Левски” - 

гр. В. Търново 

по заявка на висшето учили-

ще 

3. Логистика – материални средства и транс-

порт 

няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Общовойско-

ви” на НВУ „В. Левски” - 

гр. В. Търново 
по заявка на висшето учили-

ще 

4. Комуникационни и информационни систе-

ми във въоръжените сили 

11.09.2017 г. до 

30.09.2017 г. 

факултет „Общовойско-

ви” на НВУ „В. Левски” - 

гр. В. Търново 

по заявка на висшето учили-

ще 

5. Командир на разчет на артилерийска сис-

тема 

няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Артилерия, 

ПВО и КИС” на НВУ „В. 

Левски” - гр. Шумен 

по заявка на висшето учили-

ще 

6. Номер от разчета на артилерийска система няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Артилерия, 

ПВО и КИС” на НВУ „В. 

Левски” - гр. Шумен 

по заявка на висшето учили-

ще 
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7. Топогеодезист и метеоролог от полевата 

артилерия 

няма 

възможност за 

провеждне през 

2017 г. 

факултет „Артилерия, 

ПВО и КИС” на НВУ „В. 

Левски” - гр. Шумен 

по заявка на висшето 

училище 

8. Военноморска подготовка  17.07. до 

04.08.2017 г. 

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” - 

гр. Варна 

по заявка на висшето учили-

ще 

 

Кратко описание на курсовете в програма „СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” 

1.1. Курс: „ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ”* 

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 8-10 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”. 

Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 20. 

 Военноотчетна специалност: не се придобива ВОС. 

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 217,00 лв. 

- през летен период 193,00 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминат курс „Начална военна подготовка”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи”. 

Основни цели на курса 1. Да се осигурят на студентите от висшите училища на Република България задълбочени 

познания за съдържанието и структурата по защита на населението при БАК; 

2. Да се изучат от обучаемите особеностите при комплексно въздействие на природни усло-
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вия и се запознаят с основите практически действия при условия на възникнали БАК; 

3. Да се усвоят основите техники за оказване на първа и неотложна помощ на пострадали при 

възникване на БАК; 

4. Да се придобият умения за ръководство на групи в екстремални условия на възникнали 

БАК.  

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

Курсът има теоретико-практическа насоченост за придобиване на знания и умения по:  

 същността, основните принципи и съдържанието на оцеляването в екстремални природни 

условия; 

 психологията на оцеляването в екстремални природни условия; 

 владеене основните похвати и техники за подпомагане на населението при различни БАК; 

 извършване практически дейности за повишаване жизнеспособността на пострадали при 

БАК. 

МОДУЛ №1 ОСНОВИ НА ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ – 

45 уч. часа; място на провеждане – кабинет 

ТЕМИ: 1. Неотложни мерки за намаляване на въздействието при бедствия, аварии и катастрофи. 

 2. Медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи. 

 3. Процедури по овладяване и ликвидиране на екологични инциденти. 

 4. Процедури по защита на хора и инфраструктурни обекти от взривни вещества и инциденти. 

 5. Процедури по провеждане на операции по издирване и спасяване. 

 6. Неотложни мерки при радиационна, химическа и биологична защита при бедствия, аварии 

и катастрофи. 

 7. Процедури по ограничаване и ликвидиране на пожари. 

 8. Процедури по временно извеждане при бедствия, аварии и катастрофи. 

МОДУЛ № 2: ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ 

И КАТАСТРОФИ– 25 уч. часа; място на провеждане – оборудвани учебни места 

ТЕМИ: 1. Обучение по центрове (оборудвани учебни места на местността). 
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МОДУЛ № 3: УЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ ПРИ БЕДСТВИЯ, 

АВАРИИ И КАТАСТРОФИ - 15 уч. часа; място на провеждане – специализиран кабинет и полигон 

ТЕМИ: 1. Комплексно учение по оцеляване 

 

1.2. Курс: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА ПО ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА 

ЗАЩИТА И ЕКОЛОГИЯ”* 

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 8-10 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”. 

Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 6; 

– максимален брой обучаеми – 12. 

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 227,33 лв. 

- през летен период 203,33 лв. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 7423, 7433. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминат курс „Начална военна подготовка”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра “Защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи”. 

Основни цели на курса 1. Обучаемите да изучат поразяващите фактори при използване на ядрено, химическо и био-

логично оръжие и защита от тях. 

2. Да се научат да работят с прибори за радиационно и химическо разузнаване. 

3. Да се усвоят основите техники за ликвидиране на последствията с технически средства и 

техника на въоръжение в БА. 

Квалификационни харак-

теристики на курса 

Курсът има теоретична и практическа насоченост в следните направления: защита при ра-

диационни,  химически и биологични инциденти, технически средства за радиационно и хи-

мическо разузнаване, технически средства за индивидуална и колективна защита, военна 
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метеорология и екология. 

МОДУЛ №1: СЪЩНОСТ НА ЯХБЗ И ЕКОЛОГИЯ – 30 часа; място на провеждане – лекционни зали 

ТЕМИ: 1. Радиационна защита. 

 2. Химическа защита. 

 3. Биологична защита. 

 4. Екологични аспекти на ядрената, химическата и биологичната защита. 

МОДУЛ № 2: ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО ЯДРЕНА, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА ЗАЩИТА – 60 часа; 

място на провеждане – лекционни зали, специализирани учебни кабинети и учебен полигон 

ТЕМИ: 1. Технически средства за индивидуална и колективна защита. 

 2. Средства за специална и санитарна обработка. 

 3. Военна метеорология. 

 4. Технически средства за радиационно и химическо разузнаване. 

 

1.3. Курс: „ЛОГИСТИКА - МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА И ТРАНСПОРТ”* 

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 8-10 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”. 

Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 8; 

– максимален брой обучаеми – 15. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 5313.  

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 171,00 лв. 

- през летен период 147,00 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминат курс „Начална военна подготовка”. 
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Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване”. 

Основни цели на курса 1. Да осигурят задълбочени познания за съдържанието и организацията в сферата на военната 

логистика. 

2. Да се запознаят обучаемите с получаването, съхраняването, разпределението, транспорти-

рането  и раздаването на различните класове материални средства. 

3. Да изучат и практикуват основните правила по използването на материалните средства, ти-

ловата техника и транспортирането им с видовете транспорт в БА. 

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

         Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Теоретични осно-

ви на военната логистика, Организация на материалното снабдяване на войските, Същност и 

организация на придвижването и транспорта. 

МОДУЛ №1: ВОЕННА ЛОГИСТИКА – 32 часа; място на провеждане –  лекционни зали 

ТЕМИ: 1. Теоретични основи на военната логистика. 

МОДУЛ №2: ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – 46 часа; място на провеждане –

лекционни зали 

ТЕМИ: 1. Организация и отчет на материалното осигуряване в БА. 

 2. Техника и технически средства използвани за осигуряване с материални средства в БА. 

МОДУЛ №3: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИДВИЖВАНЕТО И ТРАНСПОРТА – 12 часа; място на провеждане –

лекционни зали 

ТЕМИ: 1. Организация на придвижването и транспорта. 

 

1.4. Курс: „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”* 

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 8-10 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период – 11.09.2017 г. до 30.09.2017 г.) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”. 

Брой на обучаемите в курса /според възможностите на обучаващата организация/: 

– минимален брой обучаеми – 8; 

– максимален брой обучаеми – 12. 
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 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 4103. 

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 154,00 лв. 

- през летен период 130,00 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс, след преминат курс „Начална военна подготовка”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Комуникационни и информационни системи”. 

Основни цели на курса Курсът е предназначен за доброволно обучение на студенти от висшите училища, военните ака-

демии и висшите военни училища и има за цел: 

1. Обучаемите да се запознаят с: 

- основите на организацията на комуникационно-информационните системи (КИС) във въоръ-

жените сили (ВС); 

- изискванията на системата за командване и управление (С2) към КИС; 

- някои основни положения при администрирането на комуникационните и информационните 

мрежи (КИМ); 

- основните комуникационни услуги в глобалните мрежи; 

- основните правила за водене на радиотелефонен и телефонен обмен по комуникационните ка-

нали,  

Обучаемите да придобият базови умения за:  

- практическа работа с носими и возими средства за радиокомуникация, различни видове кому-

никационни терминали, прости комутационни устройства с ръчно и автоматично обслужване,  

- изграждане и администриране на локални компютърни мрежи; 

- използване на различни комуникационни и информационни услуги и ресурси в глобалните 

мрежи. 

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

  Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Базова свързочна под-

готовка; Основи на организацията на КИС; Изисквания на системата С2 към КИС; Админист-

риране на мрежи; Компютърни комуникации в глобалните мрежи. 

МОДУЛ №1: БАЗОВА СВЪРЗОЧНА ПОДГОТОВКА – 15 часа; място на провеждане –  лекционни зали, специали-

зирани кабинети 
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ТЕМИ: 1. Базова свързочна подготовка. 

МОДУЛ №2: ТАКТИКО-СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА – СВЪРЗОЧНИ ВОЙСКИ (ВОЕННИ КОМУНИКАЦИ-

ОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ) – 75 часа; място на провеждане – лекционни зали, специализирани ка-

бинети 

ТЕМИ: 1. Основи на организацията на КИС. 

 2. Изисквания към КИС. 

 3. Администриране на мрежи. 

 4. Компютърни комуникации в глобалните мрежи. 

 

1.5. Курс: „КОМАНДИР НА РАЗЧЕТ НА АРТИЛЕРИЙСКА СИСТЕМА”* 

Продължителност на курса: 3 учебни седмици по 8 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” – гр.Шумен. 

Брой на обучаемите в курса /според възможностите на обучаващата организация/: 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 15. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 1503, 1513, 1523, 1533 и 1603. 

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 582,00 лв. 

- през летен период 544,00 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминати курсове по „Начална военна подготовка” и „Но-

мер от разчета на артилерийска система”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Организация и управление на тактическите под-

разделения от полевата артилерия” на факултет „Артилерия,  ПВО и КИС” – Шумен. 

Основни цели на курса 1. Да се осигурят на студентите от висшите училища на Република България компетентности 

необходими за изпълнение на функционалните задължения като командири на разчети на ар-

тилерийски системи и да участват в подготовката на малки войскови единици като отстояват, 
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повишават и затвърждават лидерската си позиция.  

2. Да се запознаят обучаемите с материалната част и да боравят с въоръжението и техниката 

за съответната длъжност. 

   3. Да се изградят умения за обучение и работа в разчета ( екипажа). 

4. Да се изградят навици за полагане на грижи за въоръжението, техниката и имуществата, 

които са поверени за съхранение. 

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

Курсът има теоретико-практическа насоченост за придобиване на знания и умения по: органи-

зацията, въоръжението, начините и способите за водене на боя от отделението (разчета); наз-

начението, основните тактико-технически характеристики, устройството, правилата за работа с 

въоръжението, бойните припаси и мерките за безопасност, като особено внимание се обръща 

на въпросите, имащи практическо значение за правилното съхранение и експлоатация на въо-

ръжението и БП; подготовката и заемането на ОП (стартови позиции) и воденето на огън от 

нея и др. 

МОДУЛ №1: ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 16 часа 

ТЕМИ: 1. Артилерийският разчет в отбранителнa операция. 

 2. Разполагане на артилерийските формирования. 

 3. Артилерийско разузнаване с артилерийски разузнавателни групи. 

МОДУЛ №2: ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 10  часа 

ТЕМИ: 1. Устройство на АМЧ. 

МОДУЛ № 3: СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА – 62  часа 

ТЕМИ: 1. Основи на артилерийската стрелба. 

 2. Поразяване на неподвижни наблюдаеми земни цели. 

 3. Стрелба с право мерене. 

 4. Работа на разчета при артилерийската система. 

 5. Работа на закрита ОП до откриване на огън. 

 6. Съхранение на бойните припаси и работа с тях. 

 7. Водене на огън от закрита ОП. 

 8. Водене на огън с полуправо мерене. 

МОДУЛ № 3: ОБЩОВОЙСКОВА ПОДГОТОВКА – 24  часа 
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ТЕМИ: 1. Воински задължения и строева култура. 

 2. Бойна поддръжка. 

 3. Физическа подготовка. 

 4. Огнева подготовка. 

 

1.6. Курс: „НОМЕР ОТ РАЗЧЕТА НА АРТИЛЕРИЙСКА СИСТЕМА”* 

Продължителност на курса: 3 учебни седмици по 6 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” – гр. Шумен. 

Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 15. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 1503, 1513, 1523, 1533 и 1603. 

Финансови разходи за един обучаем:  

- през зимен период 582,00 лв. 

- през летен период 544,00 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминат курс „Начална военна подготовка”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Организация и управление на тактическите под-

разделения от полевата артилерия” на факултет „Артилерия,  ПВО и КИС” – Шумен. 

Основни цели на курса 1. Да се осигурят на студентите от висшите училища на Република България компетентности 

необходими за изпълнение на функционалните задължения като номера от разчети на артиле-

рийски системи и да участват в подготовката на малки войскови единици като отстояват, по-

вишават и затвърждават лидерската си позиция.  

2. Да се запознаят обучаемите с материалната част и да боравят с въоръжението и техниката 

за длъжността, на която са назначени. 

   3. Да се изградят умения за обучение и работа в разчета ( екипажа). 

4. Да се изградят навици за полагане на грижи за въоръжението, техниката и имуществата, 
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които са поверени за съхранение. 

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

Курсът има теоретико-практическа насоченост за придобиване на знания и умения по: органи-

зацията, въоръжението, начините и способите за водене на боя от отделението (разчета); наз-

начението, основните тактико-технически характеристики, устройството, правилата за работа с 

въоръжението, бойните припаси и мерките за безопасност, като особено внимание се обръща 

на въпросите, имащи практическо значение за правилното съхранение и експлоатация на въо-

ръжението и БП; подготовката и заемането на ОП (стартови позиции) и воденето на огън от 

нея и др. 

МОДУЛ №1: ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 20 часа 

ТЕМИ: 1. Артилерийският разчет в операциите. 

 2. Артилерийският разчет в специфични операции, в операции в специфична среда и в опера-

ции различни от война. 

МОДУЛ №2: ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 20  часа 

ТЕМИ: 1. Оптически прибори. 

 2. Устройство и експлоатация на артилерийската система. 

МОДУЛ № 3: СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА – 50  часа 

ТЕМИ: 1. Работа на разчета при оръдието (бойната машина, минохвъргачката, СПГ-9). 

 2. Насочване на оръдието (бойната машина, минохвъргачката, СПГ-9). 

 3. Работа на закрита ОП до откриване на огън. 

 4. Съхранение на бойните припаси и работа с тях. 

 5. Водене на огън от закрита ОП. 

 6. Работа на открита ОП до откриване на огън. 

 7. Водене на огън с право (полуправо) мерене. 

 

1.7. Курс: „ТОПОГЕОДЕЗИСТ И МЕТЕОРОЛОГ ОТ ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ”* 

Продължителност на курса: 3 учебни седмици по 6-10 учебни часа на ден.  

(Провежда се през летния период) 

 Място на провеждане на курса: факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”-гр. Шумен. 
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Брой на обучаемите в курса (според възможностите на обучаващата организация): 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 15. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 1503, 1513, 1523, 1533 и 1603. 

 

Финансови разходи за един обучаем: 297,35 лв. 

- за първи модул: - 80,00 лв. 

- за втори модул: - 217,35 лв. 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс след преминат курс „Начална военна подготовка”. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Разузнаване” с частично привличане на водещи 

специалисти в области касаещи топографията и топогеодезията. 

Основни цели на курса 1. Да се осигурят на студентите от висшите училища на Република България задълбочени поз-

нания за предназначението на топографската карта, специалните карти и фотодокументи. 

2. Да се запознаят обучаемите с координатните системи и използване на топографската карта.  

3. Да изучат системата за разграфка и номенклатура; математическата основа на топографските 

карти на НАТО. 

4. Да се запознаят със способите за ориентиране на местността и спътниковите системи за нави-

гация. 

Квалификационни ха-

рактеристики на курса 

Курсът има теоретико-практическа насоченост в направленията, свързани с решаване на основ-

ни задачи върху топографската карта движение по азимут, ориентиране и движение на мест-

ността с и без карта, нанасяне на цели и обекти върху картата, основни способи за оцеляване в 

природна среда и др. 

МОДУЛ №1: „Основи на топогеодезията и артилерийската метеорология” 

„Специална подготовка” - 40 учебни часа 

ТЕМИ: 1. „Топогеодезична подготовка”. 

 2. „Метеорологична подготовка”. 
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МОДУЛ №2: „Използване на топогеодезичните и метеорологичните подразделения” 

„Тактическа подготовка” - 14 учебни часа 

ТЕМИ: 1. „Топогеодезичното и метеорологичното отделение в операцията.” 

„Техническа подготовка“ - 25 учебни часа 

ТЕМИ: 1. „Устройство на приборите за наблюдение и измерване на ъгли и разстояния”. 

 2. „Устройство на приборите за метеорологична подготовка”. 

„Специална подготовка” - 20 учебни часа 

ТЕМИ: 1. „Топогеодезична подготовка”. 

 2. „Метеорологична подготовка”. 

„Общовойскова подготовка” - 13 учебни часа 

 1. „Устави и строева подготовка” 

 2. „Бойна поддръжка”. 

 3. „Физическа подготовка”. 

 4. „Огнева подготовка”. 
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Б) ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 
 

 

ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” е първото морско и техническо учебно заведение в 

Република България с 125-годишна история. Училището провежда обучение и издава дипломи за образователно-

квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и “доктор” по специалности в съответствие със Закона за висшето об-

разование и действащата подзаконова нормативна база. Подготовката на възпитаниците му като морски специалисти се 

наблюдава от Изпълнителна агенция “Морска администрация”, която представя Република България пред Международната 

морска организация (IMO). Придобитата професионална квалификация е с международно признание. 

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” е член на Международната асоциация на морските университети (IAMU), на Междуна-

родната асоциация на преподавателите по морски науки (IMLA) към IMO и е с институционална и програмна акредитация 

по основните специалности и образователната и научна степен “доктор” за срок от 5 години. Във Висшето военноморско 

училище се обучават специалисти с висше образование за управление на гражданското корабоплаване и военноморските 

сили. Подготовката по специалности осъществяват единадесет специализирани катедри, обединени в два факултета – “На-

вигационен” и “Инженерен”, и Департамент за следдипломна квалификация. В тях се осигурява обучението по профили-

ращите дисциплини, както и фундаменталната научна и общообразователна подготовка по седем специалности: “Корабо-

водене”, “Корабни машини и механизми”, “Електрообзавеждане на кораба”, “Корабна радиоелектроника”, “Технология и 

управление на флота и пристанищата”, “Технология на кораборемонта” и “Речно корабоплаване”, в редовна и задочна 

форма на обучение, като в процес на въвеждане е и дистанционната форма на обучение. Чуждоезиковата подготовка гаран-

тира реализацията на випускниците в специфичните условия на управлението на корабите от Световния морски флот.  

Качеството на образованието съответства на критериите на развитите морски държави и международните морски 

организации. ВВМУ е с присъден сертификат ISO 9001'2000 за управление на качеството за подготовка на кадри по кора-

боводене и експлоатация на кораби от ВМС и гражданското корабоплаване.  



26 

Професионалната реализация на випускниците за гражданското корабоплаване е като команден състав на корабите 

от гражданския флот. Те успешно се включват и в сферата на морското стопанство, образование и наука в качеството на 

мениджъри, преподаватели, научни работници и т. н. Студентите, завършили ВВМУ по граждански специалности, могат да 

постъпят на служба и като офицери във Военноморските сили на Република България, при определени от Закона за отбра-

ната и въоръжените сили условия. 

Чуждоезиковото обучение включва основен и разширен курс за изучаване на английски език до усвояването му ка-

то свободен за общуване и професионално-специализиран работен “морски” език. Учебно-плавателните практики в нап-

равленията за професионално развитие се ръководят от квалифицирани преподаватели и правоспособни инструктори и се 

осъществяват ежегодно на учебния кораб на училището, и на кораби от Параходство “Български морски флот”-АД и други 

компании. Учебно-плавателните практики са задължителен елемент от учебните планове на всички специалности и средст-

вата за нея се осигуряват от студентите или спонсориращи ги фирми. 

ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” разполага с необходимата материална база, като уникален тренажор Мостик “NT-PRO-

4000”, инженерен симулатор “ERS-4000” и GMDSS, и квалифицирани преподаватели за успешно провеждане на образова-

телния процес. 
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Контакти: 

Адрес на обучаващата организация: ВВМУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ - гр.Варна п.к 9026, ул. "Васил Друмев" № 73; 

 www.naval-acad.bg 

Телефони:  

централа: 052/ 632 015, 052/552222; 

"Учебен отдел": 052/552380; е- mail адрес: ucheben-otdel@naval-acad.bg 

Началник на „Учебен отдел“: капитан III ранг доц., д-р Мирослав Цветков. Тел.: 052552240; е-mail: m_tsvetkov@abv.bg  

 

 

2. КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

Курс „ВОЕННОМОРСКА ПОДГОТОВКА“ 

*Забележка: Модулите за този курс не са самостоятелни обучения и не могат да се посещават по отделно. 

Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Организация и управление на тактическите под-

разделения на ВМС” или наети на хонорар от други институции  

Основни цели на курса Основната цел на курса „Военноморска подготовка” е да се запознаят студентите с основите на 

военноморското изкуство, военноморската история и организацията на корабната служба във 

ВМС на Р България. Тя включва: 

- придобиване на базови знания по военноморско изкуство; 

- запознаване с бойните средства на ВМС и тактиката за тяхното използване; 

- запознаване с организацията на корабната служба; 

- запознаване с историята на ВМС. 

МОДУЛ №1: ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОРАБНАТА СЛУЖБА – 20 часа; място на провеждане – лекционни зали, спе-

циализирани кабинети 

ТЕМИ: 1. Основи на корабната организация - общи положения, командни пунктове и бойни посто-

ве, боен номер, корабни разписания, обявяване на тревоги на кораба. 

2. Основни задължения на длъжностните лица по бойната и всекидневна организация на 

кораба 

mailto:ucheben-otdel@naval-acad.bg
mailto:m_tsvetkov@abv.bg
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3. Бойна подготовка на корабите от ВМС 

4. Особеностите на методиката на организиране и провеждане на специалната и обща под-

готовка във ВМС 

5. Организация на поддържането на кораба и корабния ред  

6. Военноморски ритуали 

7. Осигуряване на живучестта на кораба 

8. Организация на службата на корабните наряди 

9. Запознаване с корабната организация на фрегата (корвета) 

МОДУЛ №2: ИСТОРИЯ НА ВОЕННОМОРСКОТО ИЗКУСТВО – 15 часа; място на провеждане – лекционни зали, 

специализирани кабинети 

ТЕМИ: 10. Създаване и развитие на българския военноморски флот 

11. Развитие на военноморското изкуство през Втората световна война 

12. Развитие на военноморското изкуство след Втората световна война 

МОДУЛ №3: БОЙНИ СРЕДСТВА И ТАКТИКА НА ВМС – 55 часа; място на провеждане – лекционни зали, специа-

лизирани кабинети 

ТЕМИ: 13. Корабна артилерия 

14. Ракетно оръжие 

15. Минно-трално оръжие 

16. Торпедно оръжие 

17. Противоподводно оръжие 

18. Автоматизирани системи за боен мениджмънт 

19. Тактика на ВМС 
 

Продължителност на курса: 3 учебни седмици по 8 учебни часа на ден.  

Място на провеждане на курса: ВВМУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ – гр. Варна. 

Категория обучаеми: студенти. 

Изисквания към обучаемите:  

- образователен ценз и квалификация: средно образование или по-високо; 
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- ниво на владеене на чужд език – не се изисква; 

- компютърни умения – не се изискват.  

Брой на обучаемите в курса  

- минимален брой обучаеми – 8; 

- максимален брой обучаеми – 16. 

Военноотчетна специалност: 3233. 

Съдържание на курса:  

Курсът има теоретична насоченост в следните направления: бойни средства на ВМС и тактика за тяхното използване; 

организация на корабната служба; история на ВМС. 

Финансови разходи за един обучаем: 

- за обучаеми от висши училища извън гарнизона - 419,00 лв. 

- за обучаеми от висши училища от гарнизона - 191,00 лв. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

ПРОВЕЖДАНИ В ГРАЖДАНСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА 

 

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

 

 

 

С указ на Негово Величество цар Борис ІІІ през 1942 г. е основано Висшето училище за телесно възпитание (ВУТВ). 

През следващите години наименованието на ВУТВ е променяно няколко пъти. С постановление на Министерски съвет 

през 1953 г. е утвърдено наименованието Висш институт за физическо възпитание и спорт (ВИФ), което от 1995 г. с реше-

ние на Народното събрание е променено на Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА).  

Назначаването на кадри по физическа подготовка и спорт в институциите за сигурност и отбрана на страната – въз-

питаници на НСА, започва през петдесетте години на миналия век. По-късно, през 1975 г., към ВИФ „Г. Димитров” е осно-

вана катедра „Физическа подготовка и спорт в БНА”. В нея се осъществява специализирана подготовка на студентите по 

специалност „Методист по физическа подготовка и спорт в БНА”. След девет години (1984) в института е създадена още 

една специалност с военна насоченост – ,,Учител по начално обучение” в средното училище.  

От учебната 2004/2005 г. в НСА започва обучение в задочна форма на военнослужещи от БА по специалност „Тре-

ньор по бойно-приложна физическа подготовка и спорт в БА и МВР”.  
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През учебната 2005/2006 г. в НСА към магистърската програма „Физическо възпитание” се провежда обучение по 

специализирана програма „Физическо възпитание и спорт в системата на БА и МВР”, а от учебната 2007/8 г. започва обу-

чение по магистърска програма „Спорт и сигурност”.  

 

 

Контакти: 

Адрес на обучаващата организация: 

1700 София, Студентски град, 

Национална спортна академия „Васил Левски“  

Ректор: (02) 40 14 100 – вътрешен 101; 

e-mail: www.nsa.bg 

Координатор на учебната дейност: 

Проф. Симеон Йорданов, дн 

http://www.nsa.bg/
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КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

1. Курс ,,Военна подготовка за действия при зимни условия във високопланинска местност” 

 

Лектори  проф. Д. Бърдарев, дн; доц. В. Гърков, доктор; доц. Н. Панайотов, доктор; доц. К. Згуровски, 

доктор; доц. А. Шопов, доктор; доц. Зл. Джуров, доктор; доц. П. Зографов, доктор; доц. П. Ян-

ков, доктор; гл. ас. Д. Павлов, доктор; гл.ас. Т. Педев, доктор; гл. ас. Ст. Желязков; доктор; гл. 

ас. Д. Боянов, доктор; гл. ас. Г. Палакарски. гл.ас. И. Каневчев; гл.ас. И. Бирников; ас. А. Гочков; 

ас. Д. Тодоров  

Основни цели на курса  Целта на курса е студентите да добият базова представа за приложните дейности, свързани с во-

енното дело в планински условия, както и основни умения в тази насока. Придвижване при зим-

ни условия с различни видове екипировка и разнообразни теренни условия с и без оръжие.  

Квалификационни ха-

рактеристики на курса  

Акцентира се върху военно-приложния аспект на изброените дейности и тяхното използване за 

оцеляване в планинска среда и оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи. Запозна-

ване с опасностите в планината и организиране и провеждане на спасителна акция. Съществена 

част от курса представлява обучението и по оказване на долекарска помощ при инциденти в 

планината. 

Продължителност на курса: 2 (две) учебни седмици. 

Брой на обучаемите в курса: 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 15. 
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МОДУЛ № 1: Опасности в планината при зимни условия и действия за оцеляване (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Опасности в планински условия при зимни условия.  

2. Долекарска помощ и действия за оцеляване през зимни условия.  

3. Транспортиране на пострадал с подръчни средства при зимни условия.  

МОДУЛ № 2: Техника на придвижване при зимни условия. Алпийска техника (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Движение при снежни и ледени терени със специални съоръжения.  

2. Преодоляване на характерни форми.  

3. Снежни лавини и организация на спасителна акция.  

МОДУЛ № 3: Бивакиране (лагеруване) при зимни условия (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Действия и организация при принудителен бивак при зимни условия.  

2. Видове биваци и снежни устройства.  

3. Палене на огън и организиране на храна.  

МОДУЛ № 4 : Придвижване със ски , боравене с оръжие и стрелба в зимни планински условия (биатлон) (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Придвижване със ски.  

2. Боравене с оръжие при зимни условия.  

3. Стрелба в зимни планински условия.  

МОДУЛ № 5: Основни ски умения и каране на ски в необработени терени (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Придобиване на основни ски умения.  

2. Каране на ски в необработени терени.  

МОДУЛ № 6: Ски-ориентирането във военно-приложната дейност (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Особености на техника на ски бягането в ски-ориентирането.  

2. Особености на ориентирането при снежни условия.  

3. Съвременни тенденции и проблеми на навигацията в непозната местност при зимни условия.  

Финансови разходи за един обучаем: 420 лв., включващи всички разходи без храна.  
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2. Курс ,,Военна подготовка за действия във високата планина при летни условия 

   

 

Лектори  проф. Д. Бърдарев, дн; доц. В. Гърков, доктор; доц. Н. Панайотов, доктор; доц. А. 

Шопов, доктор; гл. ас. Д. Павлов, доктор; гл. ас. Т. Педев, доктор, гл. ас. Ст. Же-

лязков; доктор; гл. ас. Д. Боянов, доктор; гл. ас. Г. Палакарски; ас. А. Гочков.  

Основни цели на курса  Целта на курса е студентите да добият базова представа за приложните дейности, 

свързани с военното дело, в планински условия, както и основни умения за орга-

низиране и провеждане на обучение в тази насока.  

Квалификационни характеристики 

на курса  

Акцентира се върху военно-приложния аспект на изброените дейности и тяхното 

използване за оцеляване в планинска среда и оказване на помощ при бедствия, 

аварии и катастрофи. Съществена част от курса представлява обучението по 

оказване на долекарска помощ при инциденти в планината и адекватни дейности. 

Продължителност на курса: 2 (две) учебни седмици 

Брой на обучаемите в курса: 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 20. 
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МОДУЛ № 1 : Опасности в планината при летни условия и действия за оцеляване (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Опасности в планински условия при летни условия.  

2. Долекарска помощ и действия за оцеляване.  

3. Транспортиране на пострадал с подръчни средства.  

МОДУЛ № 2: Придвижване при летни условия и преодоляване на препятствия с помощта на алпийска техника (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Движение по различни терени.  

2. Преодоляване на характерни скални форми.  

3. Преодоляване на препятствия с помощта на алпийската техника.  

МОДУЛ № 3: Принудително бивакиране и организация на бивака при летни условия (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Действия и организация при принудителен бивак.  

2. Видове биваци.  

3. Палене на огън и организиране на храна.  

МОДУЛ № 4: Боравене с оръжие и стрелба в планински условия (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Боравене с оръжие при летни условия в планината.  

2. Стрелба в планински условия.  

МОДУЛ № 5: Топографска подготовка и навигация в непозната местност (30 ч.)  

ТЕМИ:  1. Ориентиране на местността без карта и компас.  

2. Устройство и работа с компас.  

3. Местност и елементи на местността.  

4. Местни предмети и условни топографски знаци.  

5. Изобразяване на релефа.  

6. Изучаване на релеф от картата.  

Финансови разходи за един обучаем: 290 лв., включващи всички разходи без храна.  
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3. Курс ,,Военно приложни умения за действия на вода” 

 

 

Лектори  доц. Ст. Андонов,доктор, доц. Р. Христов, дн, гл. ас. Н. Господарски, ас. Ст. Бахчевански, ас. Н. 

Стоянова, ас. Д. Иванов, хон. преп. К. Кривов  

Основни цели на курса  Целта на курса е студентите да добият базова представа за водно-приложните дейности, свързани 

с военното дело, както и основни умения в тази насока.  

Квалификационни ха-

рактеристики на курса  

Студентите да усвоят инструментариум, достатъчен за провеждане на базово обучение по плува-

не, различни видове гребане, управление на малки моторни и ветроходни плавателни съдове, как-

то и подводно плуване. Съществена част от курса представлява обучението по водно спасяване и 

оказване на долекарска помощ при водни инциденти. Акцентира се върху военно-приложния ас-

пект на изброените дейности и тяхното използване за оцеляване във водна среда и оказване на 

помощ при бедствия, аварии и катастрофи.  

Продължителност на курса: 2 (две) учебни седмици 

Брой на обучаемите в курса: 

– минимален брой обучаеми – 10; 

– максимален брой обучаеми – 20. 

МОДУЛ № 1: Плувна подготовка – военно-приложно плуване (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Техника на приложните плувни стилове.  

2. Плуване с дрехи и въоръжение.  
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3. Преодоляване на водни препятствия при движещи се и спокойни води.  

МОДУЛ № 2: Гмуркане и подводно плуване (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Гмуркане и плуване под вода без съоръжения.  

2. Гмуркане и плуване под вода с комплект № 1 (плавници, шнорхел, маска).  

3. Гмуркане и плуване под вода с леководолазна екипировка. 

МОДУЛ № 3: Гребане на различни плавателни съдове (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Запознаване с устройството на видовете гребни лодки, правила за използване и мерки за безопасност.  

2. Гребане на различни типове лодки.  

МОДУЛ № 4: Управление на малки моторни плавателни съдове (15 ч.)  

ТЕМИ:  1.Запознаване с устройството, възможностите, правилата и мерките за безопасност при използването на 

моторни лодки.  

2. Практически занимания по използване, маневриране и спасителни дейности с моторни лодки.  

МОДУЛ № 5: Ветроходство (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Запознаване с устройството, възможностите, правилата и мерките за безопасност при използването на 

ветроходни плавателни съдове  

2. Практически занимания по използване и маневриране с ветроходни плавателни съдове.  

МОДУЛ № 6: Водноспасителни дейности (15 ч.)  

ТЕМИ:  1. Характерни особености на различните водни площи и опасностите, произтичащи от тях, и предпазва-

не.  

2. Опасности, свързани с човешката дейност край водни площи, и предпазване.  

3. Организация на водноспасителната дейност в България и света.  

4. Техника на спасяване при различни водни площи и ситуации със и без специализирани спасителни 

средства.  

5. Специфика на оцеляването и спасителната дейност при бързо течащи води и действията при навод-

нения.  

6. Основни насоки на работата за намаляване на водните инциденти.  

Финансови разходи за един обучаем: 282 лв., включващи всички разходи без храна.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Обучението на студенти в курсове по специална военна подготовка се провежда в гражданско висше 

училище, само по курсове, включени в „Каталога на курсовете по начална и специална военна подготовка”, издаван 

от Министерство на отбраната и сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерс-

твото на отбраната.  

Заявките за включването на нови курсове по специална подготовка в „КАТАЛОГА на курсовете по начална и специ-

ална военна подготовка” се правят от висшите училища в страната до Министерството на отбраната, съгласно разпоредби-

те на Наредбата на Министерски съвет за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална 

и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища на е-mail: 

s.todorov@mod.bg.  

Разработената учебна документация на курсовете по специална военна подготовка се представят от съответното 

висше училище за съгласуване с Министерство на отбраната при сключването на двустранно споразумение.  
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