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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ЕСО 2007
2. Наименование на курса: Икономика на противопожарната защита
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Донка Иванова
9. Резултати от обучението за дисциплината: Обучението по дисциплината има за цел

осигуряване на ПБЗН за подпомагане на по-нататъшното развитие на пазарната
икономика и защита на инвестициите, подобряване на организацията и качеството при
извършване на пожарогасителна дейност и усъвършенстване стила и метода за
ръководство при гасене на големи и сложни пожари и аварийно-спасителна дейност,
правилно прилагане на нормативните документи за осъществяване на държавен
противопожарен контрол на основата на приетите законови и подзаконови нормативни
актове в съответствие с европейските норми и стандарти.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: няма.
12. Съдържание на курса (анотация): Курсът по „Икономика на противопожарната защита” е

разработен върху основата на съществуващите логически връзки между икономическите
принципи, категории и закономерности в работата на стопанските и нестопански
системи. Материалът, препоръчван в курса е един от градивните елементи за
комплексното изграждане на специалист в областта на пожарогасителната дейност. В
курса са отчетени съвременните икономически проблеми на сопанските и нестопанските
системи в прехода и разитието на пазарната икономика. Отразени са изискванията на
новите нормативни документи, както и теоретичните постижения и опитът на сродни
ВУЗ.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:
15. Методи и критерии на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се

вкючва: присъствие на занятия – 10%, 1 контролна работа и/или разработване на реферат
по зададена тема (при показани много-добри резултати – оценка над 4.50, води до
освобождаване от изпит) – 20%, финален изпит (тест) – 70%.

16. Език на преподаване: български


