
З А П О В Е Д 
 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 
 

13.03.2019 г.             № ОХ-265                   гр. София 

 

Съдържание: Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална 

военна подготовка за 2019 г. 

 

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

Въоръжените сили на Република България, чл. 59 от Закона за резерва на 

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 2019 г. 

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

„Връзки с обществеността”, началниците на висшите военни училища и 

началника на Централно военно окръжие да организират публикуването му на 

интернет-страниците си.  

3. Директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ да организира осъществяването на контрола на разработените 

учебно-планови документации на курсовете от Каталога на курсовете по 

начална и специална военна подготовка, предвидени за провеждане през 2019 г.  

4. Оправомощавам директорът на дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ да сключва двустранни споразумения с ръководителите на 

гражданските висши училища за осигуряването и провеждането на курсовете 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 информацията за придобита специалност, име, презиме, 

фамилия и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на всеки обучаем, за вписването му 

на военен отчет. 

5.3. До края на месец ноември да изпратят в дирекция „Управление на 

човешките ресурси в отбраната” предлаганите нови курсове или промените на 



съществуващите курсове за включване в Каталога на курсовете по начална и 

специална военна подготовка през 2020 г. 

6. Началникът на Централно военно окръжие: 

6.1. Да създаде организация по информационно-рекламна дейност за 

набиране на български граждани за участие в организираните през 2019 г. 

курсове по начална и/или специална военна подготовка; 

6.2. Да организира набирането на български граждани без военна 

подготовка желаещи да получат такава в организираните от Министерството на 

отбраната курсове през 2019 г. 

6.3. Да организира вписването на данните на кандидатите за участие в 

курсовете по начална и/или специална военна подготовка в модул „Кандидати” 

на АСУ на човешките ресурси. 

6.4. Да организира вписването на военен отчет по постоянен адрес на 

завършилите курса по начална военна подготовка и положили военна клетва, а 

на завършилите курсовете по специална военна подготовка да се впише 

придобитата военноотчетна специалност в азбучната служебна карта и да се 

отрази в АСУ на човешките ресурси. 

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

специална военна подготовка при явяването си да представят: 

- автобиография; 

- копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено 

образование); 

- копие на лична карта; 

- лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус, 

амбулаторен лист и етапна епикриза, попълнени от личния лекар, както и 

необходимата медицинска документация отнасяща се за установено заболяване; 

- свидетелство за съдимост; 

-  декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.5 - 6 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

- удостоверение от регионалния център за психично здраве 

/психодиспансер/. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на 

дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”. 

 

      МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 
 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 
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К А Т А Л О Г 

НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

ПРЕЗ 2019 г. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3,  http://www.mod.bg/bg/index.php 
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РАЗДЕЛ I 
 

КУРС „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА”  
 

Място на провеждане 
Периоди на 

провеждане 

Изисквания към  

обучаемите пре-

ди  

започване на 

курса: 

Препоръчителни 

лични вещи: 

Забележка 

 

1. НВУ „В. Левски“– гр. В. Търново   

- свидетелство за 

съдимост; 

- лична карта; 

- студентска книжка; 

- етапна медицинска 

експертиза; 

- копие на диплома 

за завършено средно 

образование. 

- да не притежават 

двойно гражданство. 

- спортен екип; 

- бельо; 

- спортни гуменки; 

- носни кърпи; 

- четка и паста за 

зъби;  

- макара, игли за ши-

ене; 

- сапунерка; 

- джобно ножче; 

- гребен; 

- тетрадка или теф-

тер; 

- моливи или химика 

ли; 

- закачалки за дрехи; 

Курсовете са за студенти 

на основание 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 подготов-

ката на учениците от 

средните училища, при-

ета с ПМС № 43 от 

22.02.2013 г. и за бъл-

гарски граждани, съгла-

сно изискванията на чл. 

59 от Закона за резерва 

на въоръжените сили на 

РБ 

 1.1. Център „Професионално и продължа-

ващо обучение” – гр. Велико Търново. 
13.05. 2019 г.  – 07.06.2019 г. 

24.06. 2019 г. – 19.07.2019 г. 

 1.2. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 

на НВУ „В. Левски“ – гр. Шумен 
26.08. 2019 г. – 20.09.2019 г. 

 

 1.3. Факултет „Авиационен” на НВУ „В. 

Левски“ – гр. Д. Митрополия 
- 

 2. ВВМУ „Н. Вапцаров“ – гр. Варна 15.07.2019 г. – 09.08.2019 г. 

  

3. Единен център за начална подготовка 

 - военно формирование 22160 – гр. 

Плевен. 

 

11.03. 2019 г. – 05.04.2019 г. 

30.09. 2019 г. – 25.10. 2019 г. 
съгласно изискванията 

на чл. 59 от Закона за 

резерва на въоръжени-

те сили на РБ 

 

 

Курсове за български 

граждани, провеждани 

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 не притежават двойно гражданство; 

- 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 – 9 (за всеки един от факултетите); 

– максимален брой обучаеми – 18 (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. 

Квалификационни характеристики: Курсът има теоретико-практическа насоченост по придобиване 

на знания и умения в следните направления: Строева подготовка; Физическа подготовка; Огнева подготов-

ка; Тактическа подготовка; Ядрена, химическа и биологична защита и екология; Спасителни и евакуацион-

ни дейности; Оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, еколо-

гични и индустриални катастрофи и терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението 

на инфекциозни заболявания; Военноинженерно осигуряване; Действия при актове, извършвани от терори-

стични, екстремистки и престъпни групи. 

Необходими финансови разходи за един обучаем: 441, 80 лева + по 12,13 лева за храноден (закус-

ка, обяд, вечеря). 

 

 

Места на провеждане на курсовете по начална военна подготовка: НВУ „Васил Левски” – Център 

„Професионално и продължаващо обучение” – гр. Велико Търново,  факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – 

гр. Шумен и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. 

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

делно. 
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Кратко описание на модулите в курс „НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” 
 

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. 

 4. Вътрешна и външна балистика. 

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

ции 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 II 

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 

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 съ-

съ- брание 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 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 събрание от 

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

ги 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. 5000; бул. „България” № 76; 

Тел: 062/61 88 22 – централа; Факс: 062/ 61 88 99; е-mail: nvu@nvu.bg   

Началник на отдел „Учебна и научна дейност”: подполковник Стоян ГЕОРГАКИЕВ, тел. 062/61 88 30. 

 

 

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. Тактика на мотопехотните войски 08.04.-

19.04.2019г. 

Център „Професионално 

и продължаващо обуче-

ние“ - гр. В. Търново 

по заявка на висшето учили-

ще 

2. Комуникационни и информационни систе-

ми във въоръжените сили 

03.06.-

14.06.2019г. 

 

09.09.-

20.09.2019г. 

 

„Артилерия, ПВО и КИС” 

на НВУ „В. Левски” - гр. 

Шумен по заявка на висшето учили-

ще 

3. Военноморска подготовка - ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” - 

гр. Варна 

по заявка на висшето учили-

ще 
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 Кратко описание на курсовете от програма „СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА” 

 

2.1. КУРС: „ТАКТИКА НА МОТОПЕХОТНИТЕ ВОЙСКИ”* 

Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 6-10 учебни часа на ден.  

 Място на провеждане на курса: Център „Професионално и продължаващо обучение” – гр. В. Търно-

во. 

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

–  минимален брой обучаеми – 15; 

–  максимален брой обучаеми – 25. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 1033. 

Необходими финансови разходи за един обучаем: 272, 30 лева + по 12,13 лева за храноден (закус-

ка, обяд, вечеря). 

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

 
Лектори Преподаватели от състава на център „Професионално и продължаващо обучение” или наети на хонорар от други инс-

титуции. 

Основни цели на курса Обучаемите да: 

1. изучат задълженията на войника в боя; 

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

3. придобият трайни знания и умения и да създадат твърди практически навици за действие с въоръжението, отстра-

няване на задръжките, правилната му експлоатация и обслужването му след занятие и стрелба; 

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

стрелковите тренировки; 

5. изучат задълженията на войника преди построяването в строя; 

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

7. приспособят организма си към войсковия начин на живот; 

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

9. изучат и затвърдят основните въпроси от Устава за войсковата служба на РБ; 

10. изучат поразяващото действие на ядреното, химическото и биологичното оръжие, химическите и радиационните 
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опасни аварии и индивидуалните средства за защита на дихателните органи и кожата; 

11. се научат да разчитат топографски карти, да определят координати и да целеуказват по карта; 

12. усвоят знания и умения за опазване на личната и обществена хигиена, за оказване на самопомощ и взаимопомощ 

при раняване и нещастни случаи. 

Квалификационна ха-

рактеристика на курса 

Курсът има теоретико – практическа насоченост по военно дело, включваща направленията по тактическа и огнева 

подготовка, с военноприложен и практически акцент. 

МОДУЛ № 1: ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА – 32 учебни часа. 

ТЕМИ: 1. Действия на войника в боя. 

МОДУЛ № 2: ОГНЕВА ПОДГОТОВКА – 44 учебни часа. 

ТЕМИ: 1. 7,62 мм автомат „Калашников”. 

 2. Ръчни осколочни гранати. 

 3. 9 мм пистолет „Макаров“. 

 4. Основи и правила за стрелба. 

 5. Водене на огън с автомат „Калашников“ и пистолет по неподвижна и появяваща се цел – денем. Начално упражне-

ние с АК. 

 6. Водене на огън с автомат и пистолет от място по появяващи се цели - денем и нощем. 

МОДУЛ № 3: ВОИНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И СТРОЕВА КУЛТУРА – 15 учебни часа. 

Учебна дисциплина „Строева подготовка“ – 10 учебни часа. 

ТЕМИ: 1. Строеви хватки и движение без оръжие. 

 2. Строеви хватки и движение с оръжие. 

Учебна дисциплина „Устав за войсковата служба на ВС на РБ“ – 10 учебни часа. 

ТЕМИ: 3. Военнослужещи и взаимоотношения между тях. 

 4. Общи задължения на длъжностните лица. 

 5. Военна дисциплина. 

 6. Денонощен наряд. 

МОДУЛ № 4: БОЙНА ПОДДРЪЖКА – 15 учебни часа. 
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Учебна дисциплина „Ядрена, химическа и биологическа защита и екология“  – 7 учебни часа. 

ТЕМИ:  1. Обща характеристика на ЯХБО и ЯХОА. 

Учебна дисциплина „Военноинженерна подготовка“ – 7 учебни часа. 

ТЕМИ: 2. Средства на инженерно въоръжение. 

 3. Маскировка. 

 4. Фортификационно оборудване. 

Учебна дисциплина „Военна топография“ – 5 учебни часа. 

ТЕМИ: 5. Изучаване на топографски карти. 

 6. Координатни системи на топографските карти. 

Учебна дисциплина „Военномедицинска подготовка“ – 5 учебни часа. 

ТЕМИ: 7. Лична и обществена хигиена на военнослужещите. Епидемичен процес. Профилактика на инфекциозните заболя-

вания. 

 8. Наранявания и кръвотечения. Начини и способи за оказване на първа медицинска помощ. Личен превързочен па-

кет. Индивидуална аптечка. 

 9. Счупвания на кости. Обездвижване с подръчни и табелни средства. 

 10. Оказване първа медицинска помощ при изгаряне, измръзване, отравяния и нещастни случаи. 
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2.2. КУРС: „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ 

СИЛИ”* 

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

 Място на провеждане на курса: факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен. 

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

–  минимален брой обучаеми – 8; 

–  максимален брой обучаеми – 12. 

 Военноотчетна специалност: в резултат на преминатото обучение се придобива ВОС 4103. 

Финансови разходи за един обучаем: 272, 30 лева + по 12,13 лева за храноден (закуска, обяд, ве-

черя). 

*Забележка: Обучаемите се допускат до този курс, след преминат курс „Начална военна подготовка”. 
Лектори Преподаватели от състава на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”. 

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

енни училища и има за цел: 

1. Обучаемите да се запознаят с: 

- основите на организацията на комуникационно-информационните системи (КИС) във въоръжените 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 канали,  

Обучаемите да придобият базови умения за:  

- практическа работа с носими и возими средства за радиокомуникация, различни видове комуникационни 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 подготовка; Основи на 

организацията на КИС; Изисквания на системата С2 към КИС; Администриране на мрежи; Компютърни комуника-

ции в глобалните мрежи. 

МОДУЛ № 1: БАЗОВА СВЪРЗОЧНА ПОДГОТОВКА – 15 учебни часа. 

ТЕМИ: 1. Базова свързочна подготовка. 
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МОДУЛ № 2: ТАКТИКО-СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА – СВЪРЗОЧНИ ВОЙСКИ (ВОЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМА-

ЦИОННИ СИСТЕМИ) – 75 учебни часа. 

ТЕМИ: 1. Основи на организацията на КИС. 

 2. Изисквания към КИС. 

 3. Администриране на мрежи. 

 4. Компютърни комуникации в глобалните мрежи. 
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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.  

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 
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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 напра-

вленията 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 средс-

твата 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: ВВМУ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“ - гр.Варна п.к 9026, ул. "Васил Друмев" № 73;  www.naval-acad.bg. 

централа: 052/ 632 015, 052/552222; 

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

Началник на „Учебен отдел“: капитан II ранг Вълчо Атанасов, телефон: 052 55-22-40, електронна поща: educa-

tion.head@nvna.eu  
 

 

2. КУРСОВЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 

КУРС „ВОЕННОМОРСКА ПОДГОТОВКА“ 

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: български граждани. 

Изисквания към обучаемите:  

- образователен ценз и квалификация: средно образование или по-високо; 

- ниво на владеене на чужд език – не се изисква; 

- компютърни умения – не се изискват.  

Брой на обучаемите в курса  

- минимален брой – 8; 

- максимален брой – 16. 

Военноотчетна специалност: 3233. 

Съдържание на курса: има теоретична насоченост в следните направления: бойни средства на ВМС и тактика за тях-

ното използване; организация на корабната служба; история на ВМС. 

Финансови разходи за един обучаем: 

- за обучаеми от извън гарнизона - 471,54 лв. 

- за обучаеми от гарнизона - 198,42 лв. 

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

 

 

mailto:ucheben-otdel@naval-acad.bg
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Лектори Щатни преподаватели от състава на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения 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 военноморско-

то изкуство, военноморската история и организацията на корабната служба във ВМС на Р България. Тя включ-

ва: 

- 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 – зали, специализирани кабинети 

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

корабни разписания, обявяване на тревоги на кораба. 

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

3. Бойна подготовка на корабите от ВМС 

4. Особеностите на методиката на организиране и провеждане на специалната и обща подготовка 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 ка-

бинети 

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, специализирани 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 

 


