
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

НА РИСКОВЕТЕ И СИГУРНОСТТА

Департамент „Национална и международна сигурност“

Директор: проф. д-р Ненко Дойков



Лабораторията за специализирани изследвания  

на рисковете и сигурността е създадена през 2012 г. 

с решение на Академичния Съвет на НБУ.

http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db
http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db


Дейности в лабораторията

1. Аудиторни лекционни и практически часове;

2. Извънаудиторни учебни форми (практически 

занятия, студентски практики по европейски проект, 

самостоятелни работи и др.);

3. Учебни практики;

4. Научни експерименти и  научно - изследователска 

дейност от преподавателите, и докторантите по 

разработване и реализиране на проекти и обучение на 

студенти по програмите към Департамент “Национална 

и международна сигурност”;

5. Обучения по заявка на външни възложители

http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db
http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db


Основната цел на лабораторията е да осъществи

връзката между учебния процес, работодателите и 

практическата реализация на студентите, в среда 

близка до професионалната.

http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db
http://police.ba4ka.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3868&sid=6ca822c1b7f8c1ac4e9b5571b0c3b1db


ФИНАНСИРАНЕ НА 

ЛАБОРАТОРИЯТА

• Финансиране от НБУ;

• Международни програми и проекти, подпомага -

щи обучението в сферата на националната сигур -

ност, противодействието на престъпността и 
тероризма;

• Национални проекти и програми;

• Проекти и програми възложени от частния 
сектор.



Лабораторията предоставя както техническо и

специализирано тактическо оборудване, така и

условия на обучаващите се студенти да реализират

придобитите теоретични знания в практически

умения, което ще им осигури по - лесна реализация

в структурите на държавната администрация и

частния бизнес.



1. Тактически жилетки – 14 бр.

2. Тактически колани - 14 бр.

3. Балестични каски - 3 бр.

4. Учебни пистолети - 14 бр.

5. Белезници - 34 бр.

6. Учебни ножове - 14 бр.

7. Гумени палки - 34 бр.

8. Кобури за оръжието - 14 бр.

9. Кобури за пълнители - 14 бр.

10. Кобури за белезници - 14 бр.

11. Халка за носене на гумена палка/тонфа - 14 бр.

12. Кобури за нож/клещи - 14 бр.

13. Помощно огледало - 3



14. Телескопични палки - 20 бр.

15. Тактически фенери - 14 бр.

16. Средство за комуникация (радиостанция със 

среден обхват) - 14 бр.

17. Помощно средство - учебно (спрей, 

електрошоково устройство и др.) - 14 бр.

18. Тактически очила - 14 бр.

19. Тактически ръкавици

20. Стоп палки - 3 бр.

21. Лазерен далекомер - 1 бр.

22. GPS система - 1 бр.

23. Различни боеприпаси и проектили

24. Защитни облекла за радиационна и 

химическа защита - 7 бр.













Компютъризирана система за симулации и 

управление на силите и средствата с електронно 

хранилище на всички алгоритми и друга инфор-

мация по изучаваните учебни курсове.



Лабораторията от 2013г. разполага със специа-

лизиран софтуерен пакет Visual Battlespace 2.0 

Virtual Training Kit /VBS 2.0 VTK/ за провеждане 

на практически занятия по моделиране и симула-

ции на критични ситуации, антикризисни мисии 

и военни операции.



В обучението се прилагат международните 

стандарти за спазване на човешките права при 

използване на оръжие, физическа сила и помощни 

средства.

В чл.5 на Всеобщата декларация за правата 

на човека е посочено, че ”никой не трябва да бъде 

подлаган на изтезания или на жестоко, 

нечовешко или унизително третиране или 

наказание“.



СРЕДСТВА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ И САМОЖАЩИТА

Аерозолни спрейове



Модели за детективи / цивилни 

служители и за извън работно време



SABRE Cell Buster

(“Разбивач на килии”)







ПРАВИЛА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРИ  ДЕЙСТВИЯ  В РИСКОВИ 

СИТУАЦИИ 









БРОНИЖИЛЕТКИ





КОБУРИ ЗА РЕЗЕРВНИ ПЪЛНИТЕЛИ





ТАКТИЧЕСКИ ПРОЖЕКТОРИ





ПРИБОРИ ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ



ПРИБОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

РАЗУЗНАВАНЕ



ТАКТИЧЕСКИ ОЧИЛА



ЛАЗАРЕН ДАЛЕКОМЕР



МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ 

РАДИОСТАНЦИИ С ВИСОК ОБХВАТ



ТАКТИЧЕСКО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО 

ДЪЛБОЧИННО ОГЛЕДАЛО



ТАКТИЧЕСКИ ПАЛКИ



НЕСТАНДАРТНИ ОРЪЖИЯ И 

АСИМЕТРИЧНИ ЗАПЛАХИ







Съставни части на АК

Module 26: AK Introduction 42

Превключвател

Спускова 

скоба

Пистолетна 

ръкохватка

Спусък

Приклад

Дулен компенсатор/ 

пламъкогасител

Газова тръбичка Газова камера

Ложа Шомпол

Мушка

Затвор/прозорец за 

изхвърляне на гилза

Мерник

Капак на 

цевната кутия Цевна кутия Бутон/палец 

на 

възвратния 

механизъм

Цев

Халка за 

ремъка

Пълнител

Заключващо 

устройство на 

пълнителя

Халка за 

ремъка
AK Nomenclature



Външни части

9

Затвор Мушка

Ръкохватка

Опашка

Отвор за пълнителя

Спускова 
скоба

Спусък

Дуло

Мерник
Прозорец за изхвърляне 

на гилза
Набраздения 
за зареждане

Спусков 
предпазител

Резе на 
затвора

Улей за 
допълнително 
оборудване

Държач на пълнителя

Изхвърляч

 



Вътрешни части

44

Цев

(Barrel)

Възвратна 
пружина

(Recoil Spring Assembly)

Блок на затварящо устройство

(Locking Block)

Изхвърляч (Extractor)

Предпазител на ударника

(Firing Pin Safety)

Затворно чело(Breech Face)

Ударник

(Firing Pin)

Рамо на спусъка (Trigger Bar)

Направляващ блок с изхвъргач

(Trigger Housing with Ejector)

Съединител

(Connector)

Стопиращ лост на затвора

(Slide Stop Lever)











• САМОДЕЛНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА





























Съставни части на самоделно 

взривно устройство
• Активираща система

• Възпламенителна система

• Основен взривен заряд

• Прекъсвач за безопасно 

взривяване

• Допълнителни осколки

63

Основен взривен заряд Възпламенителна 

система

Активираща система

Прекъсвач за безопасно 

взривяване



САМОДЕЛНИ ВЗРИВНИ 
УСТРОЙСТВА



КУФАР С ПЕТ 

СТЕПЕННО СВУ





МЕТАЛДЕТЕКТОР



СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ 

СРЕДСТВА







СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА





Protective Gear – Bio – Hazard



Protective Gear – Bio – Hazard



БОЕПРИПАСИ



ХАЛОСНИ ПАТРОНИ, ПАТРОНИ С 
ГУМЕНИ. ПЛАСТМАСОВИ И ШОКОВИ 

КУРШУМИ





ПРОЕКТИЛИ



РъчниР ъ ч н и гранатиг р а н а т и

FF -- 11 РГДР Г Д --55

 









БЛАГОДАРИМ ВИ, ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ


