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1. Същност, цел и задачи на дисциплината Значение на инфраструктурата в 

обществения и стопански живот на съвременните държави. 

2. Разбиране за „критичност” на инфраструктура. Дефиниране на термина „критична 

инфраструктура”. 

3. Обхват на критичната инфраструктура. Идентифициране на критичната 

инфраструктура. 

4. Развитие на възгледите за защита на критичната инфраструктура. Национален модел 

за защита на критичната инфраструктура. 

5. Системен и структурен аспект на критичната инфраструктура. Структурни 

компоненти на сложните системи. 

6. Критичен състав и критична свързаност на система. Взаимодействия “критична 

свързаност - критичен състав”. Критични отношения в системата. 

7. Информационен аспект на критичната инфраструктура. Командването и управлението 

като критични отношения. Роля на информацията в критичните отношения. 

8. Методика за дефиниране на компонентите на системата „критична инфраструктура”. 

9. Оценка на рисковете и заплахите за обектите от националната критична 

инфраструктура. Среда за сигурност на критичната инфраструктура. 

10. Анализ на дестабилизиращите фактори с външен характер за сигурността на 

националната критична инфраструктура. 

11. Анализ на дестабилизиращите фактори с вътрешен характер за сигурността на 

националната критична инфраструктура. 

12. Особености в оценката на рисковете и заплахите за сигурността на обекти от 

националната критична морска инфраструктура. 

13. Национален модел за защита на критичната инфраструктура. Основни зависимости.  

14. Защита на критичната инфраструктура от гледна точка на военната тактика и 

оперативно изкуство. 

15. Защита на критична инфраструктура в условията на мрежова национална и 

коалиционна среда. 

16. Особености в защитата на морската критична инфраструктура. 

17. Модели за защита на националната критична инфраструктура. 

18. Планиране на защитата на обектите от националната критична инфраструктура. 
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19. Разпределение на отговорностите за защитата на националната критична 

инфраструктура. 

20. Особености в планирането на защитата и разпределението на отговорностите при 

защитата на морската критична инфраструктура. 
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