
Анотация 

 
Минно и противоминно оръжие 

– 90 часа, задължителна дисциплина  
ЕСТК кредити: 6 

Катедра:  

Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво 

Учебни цели: 
1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

- Теоретичните основи на минното оръжие и средствата за борба с минната опасност. 

- Устройството и принципа на действие на образците котвени мини, намиращи се на 

въоръжение във ВМС. 

- Устройството и принципа на действие на дънните неконтактни мини, намиращи се 

на въоръжение във ВМС. 

- Теоретичните основи на контактните и неконтактните тралове. 

- Устройството и правилата за бойно използване на контактните тралове. 

- Устройството и правилата за бойно използване на неконтактните тралове. 

- Общото устройство и правилата за бойно използване на съвременните сили и 

средства за борба с минната опасност. 

- Съвременните направления в развитието и конструирането на мини и средствата за 

борба с минното оръжие. 

- Да се запознаят с документите, регламентиращи съвместната минна и 

противоминна дейност с партниращите държави. 

- Основни моменти от организацията на службата на минноторпедните бойни части 

(сектор „Въоръжение“). 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

- Да извършват допълнителна и окончателна подготовка на котвени галваноударни 

мини и дънни неконтактни мини, намиращи се на въоръжение във ВМС.  

- Да извършват елементарни разчети по бойното използване на минното оръжие и 

средствата за борба с минната опасност. 

- Да придобият практически навици по оформянето на документи, свързани с 

ремонта и тиловото поддържане.  
Система за оценяване:  

Текуща оценка, две контролни работи, курсът по дисциплината завършва с изпит. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции ПЗ 

1. Теоретични основи на минното оръжие 15 0 

2. Контактни мини на въоръжение във ВМС 8 7 
3. Неконтактни мини на въоръжение във ВМС и бойно 

използване на минното оръжие 

8 7 

4. Теоретични основи на контактните и неконтактните  

тралове 

15 0 

5 Контактни тралове на въоръжение във ВМС. Подривно 

дело 

9 6 

6 Неконтактни тралове на въоръжение във ВМС. 

Съвременни сили и средства за борба с минната 

опасност 

14 1 

 Общо: 69 21 

 


