
 

Анотация 
 

11018  Организация и управление на тактическите 

подразделения от ВМС, Сухопътните войски и 

Военновъздушните сили 

 

Учебен план № 4-106-17 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Медицинско осигуряване 

на Въоръжените сили“, ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3 

Катедра 

Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво 

   Резултати от обучението: 

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

- Структурата, мисиите, задачите и формите на бойно използване на Военноморските сили, 

Сухопътните войски и Военновъздушните сили. 

- Родовете и специални войски от трите вида Въоръжени сили (ВМС, СВ и ВВС), тяхното 

предназначение, състав, бойни възможности и въоръжение. 

- Етапите на процеса на вземане на решение (планиране) в тактическите формирования на ниво 

батальон/дивизион (Military-Decision Making Process – MDMP) и ниво рота и взвод (Troop 

Leading Procedures – TLP). 

- Военната символика на НАТО, използвана за нанасяне на тактическата обстановка върху 

карта, съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 2019. 

- Структурата и процеса на провеждане на мобилизация в БА. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

- Да нанасят морската, земната и въздушната тактическа обстановка върху карта, съгласно 

STANAG 2019. 

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 се умножава с тегловен коефициент по отделните задачи 

(цели) – текущ контрол и контролните работи. Резултатите се обработват по таблица. 

    Крайната оценка (КО) се определя по формулата: 

КО = 0,10.(1a) + 0,40.(2b) + 0,40.(3b) + 0,10.(4a) 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Структура, мисии и задачи на Въоръжените сили на 

Република България 

2 0 

2. Организация и използване на тактическите формирования 

от СВ 

4 4 

3. Организация и използване на тактическите формирования 

от ВМС 

8 2 

4. Организация и използване на тактическите формирования 

от ВВС 

6 4 

 Общо: 20 10 

 

 

 

 


