
Факултет Архитектурен
Катедра Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: SEC 1025
2. Наименование на курса: Охрана на труда и опазване на околната среда
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението:: Дисциплината  има за цел да представи на студентите знания
и умения, необходими при широкопрофилната им подготовка, за формиране на екологично
мислене и поведение, при отчитане на актуалните законодателно-нормативните изисквания,
ролята на международните стандарти и международното сътрудничество за осигуряване на
ефективна система за управление на ресурсите и резултатността й спрямо околната среда и
здравословните и безопасни условия на труд.

9. Начин на преподаване: директно
10. Предварителни изисквания: няма
11. Съдържание на курса: Общи въпроси за екологията като наука и характеристика на

компонентите на околната среда, замърсяване. Законодателство и правни норми за
здравословни и безопасни условия на труд и околна среда. Професионални рискове –
оценка. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес за
осигуряването на здравословни ии безопосни условия на труд.

12. Библиография:
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• Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
• Закони и наредби, свързани с екологични норми и безопасни условия на труд в

различни области, съгласно ЗБУТ, ЗООС.
• Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при

извършване на СМР.
13. Планирани учебни дейности: лекции, упражнения, консултации, самостоятелна

работа.
14. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:

присъствие на занятия – 10%, активно участие в дискусиите по време на упражнения –
20%, финален изпит (тест) – 70%. Финалният изпит преставлява тест, с въпроси от
екологичната част и нормативната за БУТ. Мотивите за получената оценка студентите
получават в деня на изпита.

15. Език на преподаване: български


