Юридически факултет
Катедра: Сигурност и безопасност
Професионално направление: Национална сигурност
Специалност: Защита на националната сигурност – Защита от аварии и бедствия
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Мобилизационна подготовка на населението
2. Код на курса: SEC 1063
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Евгени Гавраилов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина е да даде
нови знания относно теоретичните концепции, първоначални практически умения за
организиране, подготовка и провеждане на мобилизация по ликвидиране на последствия от
бедствия и извънредни ситуации. Да знаят основните положения от отбранителната политика
на Р. България по привеждането на страната и въоръжените сили от мирно на военно
положение и да правят прогнози и предположения за превантивни мерки.
10. Начин на преподаване : директно
11. Предварителни изисквания: Учебната дисциплина е обобщаваща за цялостното
обучение на студентите от специализация “Защита от аварии и бедствия” и се базира на
получените знания в периода на обучението. Във взаимна обвързаност и зависимост тя се
осигурява от учебните дисциплини: теория на риска и безопасността; конституционно право;
развитие и гасене на пожарите; аварийно-спасителни техники и тактики; правен режим при
БАК; държавна власт и държавна администрация и др.
12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина включва проблеми, свързани с
прогнозирането, планирането, ресурсното осигуряване отбраната на страната и контрола на
дейността по подготовка на страната и територията за отбрана. Изяснява се съдържанието на
основните принципи на военната служба и отбранително – мобилизационната подготовка на
населението, разглежда се тяхната поява и мястото им в политическия лексикон, новото им
разбиране в началото на XXI век.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации,
индивидуална работа с преподавател.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен семестриален изпит, текущ контрол и
разработка на курсова работа с On-line оценяване. Тежестни коефициенти 0,6/0,2/0,2.
16. Език на преподаване: български език
17. Практика: Практическо занятие в отдел „Отбранително - мобилизационен”, район
„Възраждане” – Варна.

