
Юридически факултет 
Катедра: “Сигурност и безопасност”  
Професионално направление: „Национална сигурност” 
Специалност: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” 
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър” 

 
  

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 

1. Наименование на курса: Защита на критичната инфраструктура 
2. Код на курса: SEC 1030 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Евгени Гавраилов; проф. д.в.н. Боян Медникаров 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина е да даде 

нови знания на обучаемите относно теоретичните концепции, първоначални практически 
умения за организиране, подготовка и провеждане на мероприятия по защита на критичната 
инфраструктура. Да придобият умения по използване на компютърна техника при 
решаването на разнообразни приложни задачи по нейната защита. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: Обвързана е структурно-логически с задължителните и 

избираеми дисциплини и осигурява вземането на решение от съответните лица за подготовка 
и провеждане на комплекс от мероприятия по защита на критичната инфраструктура. 

12. Съдържание на курса: Включва проблеми свързани с дестабилизиращите фактори и 
въздействието им върху критичната инфраструктура. Дефиниран е терминът „критичност на 
инфраструктурата”. Разгледани са модели за оценка и защитата й. Вторият кръг обхваща 
аспектите на критичната инфраструктура – системен, структурен и информационен. 
Разгледани са средата за сигурност. Третата група - разглеждащи проблемите по основните 
зависимости в защитата на националната критична инфраструктура. Особено внимание е 
отделено на отговорностите по нейната защита и модела на сигурност в морска среда.  
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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. 

16. Език на преподаване: български език 
17. Практика: - Реагиране при бедствия и извънредни ситуации; 

- Дейност на органите за управление и на сборните формирования по 
защита на критичната инфраструктура при бедствия и извънредни ситуации. 


