
 

Анотация 

 
11016 Оръжейна и огнева подготовка 

 

Учебен план № 121-15 за обучение по специалност 

„Логистика“, ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, факултативна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3.0 

Катедра 

Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво 

 Резултати от обучението:  

 1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ: 

- Класификацията на оръжията и мястото на огнестрелните стрелкови системи в нея. 

- Барутите и взривните вещества и техните свойства, като основен елемент в стрелковия 

боеприпас. 

- Видовете стрелкови боеприпаси и основни характеристики, определящи поразяващото им 

действие. 

- Основни понятия от вътрешната и външната балистика, определящи полета на куршумите и 

точността на попаденията, и факторите, влияещи върху тях. 

- Общо устройство на основните стрелкови образци и мерките за безопасно боравене с тях. 

- Основни изисквания и правила при огневата подготовка на стрелеца. Обучаемите трябва да са 

в състояние да познават основите за устройството на стрелковото оръжие и изискванията при 

огневата подготовка за придобиване на умения за точна стрелба.  

 2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

- Усвояването на основите на устройството и използването на оръжието създава учебна среда, 

която подпомага изграждането на редица умения, които служат за постигането на правилност в 

усвояването и използването на огнестрелни и други оръжия. Те включват общи интелектуални 

умения, като грамотност и умение да се усвояват самостоятелно оръжейните системи по 

технически описания и инструкции, а също така и умения, формиращи личността на обучаемия, 

като лична организираност, отговорност при притежаване и носене на оръжие, стриктност при 

спазването на законите, касаещи оръжието, психическа устойчивост, умение за вземане на 

самостоятелни законосъобразни решения при нужда от употреба на оръжие и др. 

Система за оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ 

контрол. 

За получаване на текущата оценка (ТО) по дисциплината на обучаемите се поставят различни 

задачи, като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните 

задачи (цели) за оценяване носят точки. Резултатите могат да се обработват по таблица. Текущата 

оценка се определя по формула, в която се вписват оценките съответно по отделните задачи 

според номера и вида на изпитване. 

Условие за допускане до изпит е 90% посещение на лекции, 90% посещение на упражнения. 

Крайната оценка (КО) по дисциплината може да се определя по формула от вида: 

КО = 0,6.ИО + 0,4.ТО. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Устройство и работа на основните видове оръжия 8 7 

2. Основи на огневата подготовка 7 8 

 Общо: 15 15 

 

 


