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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Охрана на труда и опазване на околната среда 
2. Код на курса: SEC 1025 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: пети 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова 
9. Цели на курса:Дисциплината  има за цел да запознае студентите с научни знания 

и конкретни практико-приложни умения, необходими при широкопрофилната 
им подготовка, за формиране на екологично мислене и поведение, при отчетане 
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. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: няма 
12. Съдържание на курса: 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.  Задължения на 
възложителя. План и инструкции по безопасност и здраве. Пожарна и аварийна 
безопасност на строителната площадка. Стратегии и програми за околната среда. 
Национална схема за мониторинг и контрол на околната среда. Международните 
стандарти ISO 14001 и OHSAS 18001.  

13. Библиография: 
• Конституция на Република България 
• Томов В., К.Папазов. Опазване и управление на околната среда, Русе, РУ 

“А.Кънчев”, 2004 
• БДС EN ISO 14001:2004. Системи за управление на околната среда - 

Изисквания с насоки за използване. 
• OHSAS 18001: 2007. Системи за здравословни и безопасни условия на труд. 

14. Методи на обучение: лекции, консултации, самостоятелна работа. 
15. Методи на оценяване: писмен изпит 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена по учебен план 

 


