
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: SEC1212
2. Наименование на курса: Мениджмънт при кризисни и екстремални

ситуации
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Станимир Димитров Димитров
9. Резултати от обучението: Нови знания за теоретичните концепции,

първоначални практически умения за планиране, организиране и подготовка на
мероприятия по ликвидиране на последствия от аварии в атомни, водно- и
топло-електроцентрали и промишлени предприятия на територията на страната
и от природни бедствия в отделни райони.

10. Начин на преподаване: директeн
11. Предварителни изисквания: знания по учебните дисциплини Теория на риска и

безопасността; Противопожарно право; Развитие и гасене на пожарите;
Аварийно-спасителни техники и тактики и др.

12. Съдържание на курса: Курсът съдържа информация за: основите на
управлението при кризи; процедурите по управление при кризи; органите за
управление – видове, функции и правомощия; кризисните ситуации и
планирането при кризи; управлението на формированията и ресурсите при
аварии в АЕЦ, включително действия по ликвидиране на последствията, при
крупни производствени аварии, при снегонавявания, обледявания, лавини,
епидемии и транспортни аварии и катастрофи.

13. Библиография (основни заглавия):
− Конституция на Република България, Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила

от 13.07.1991 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.78 от 26.09.2006 г. - Решение № 7
на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.

− Стратегия за националната сигурност на Република България от 08.03.2011г.
− Закон за защита при бедствия – Обн. ДВ. бр. 102 от 19 Декември 2006г., посл

изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.
− Закон за Министерството на вътрешните работи, посл. изм. ДВ. бр. 53 от 227

Юни 2014г.
− Закон за администрацията – Обн. ДВ. бр. 130 от 5 Ноември 1998г., посл. изм.

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014г.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, семинари,

консултации, самостоятелна работа.
15. Методи на оценка и критерии: Писмен изпит. В окончателната оценка се отчита

цялостната работа на студентите по дисциплината
16. Език на преподаване: български, английски


