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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: SEC 1137
2. Наименование на учебната дисциплина: Сигурност и безопасност в стопанския

сектор
3. Вид: избираемa
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: 2-4
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: 3-8
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. Д ик н Христо Иванов
9. Резултати от обучението по дисциплината: целта на обучението по учебната

дисциплина е да се дадат на студентите завършени знания относно теоретичните концепции
и правните основи за системите за сигурност на публичните предприятия. На тази основа те
ще могат да разбират и работят с нормативните актове, а това ще ги улесни при решаване на
конкретни практически казуси.

10. Начин на осъществяване:(директно)
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Административно право и процес;
12. Съдържание на курса (анотация): Учебната дисциплина „Стопанска сигурност” е

профилираща дисциплина. Изучава основните способи за сигурност в туризма. Дава знания
за сигурността на държавната и частната администрация, държавното частното управление,
държавния и частния служител.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти: Иванов. Хр. Сигурност на малките и средните предприятия в
България. ВСУ. В. 2011; Иванов. Хр. Компетенции, пълномощия и правомощия на органите
на местното самоуправление. ВСУ, Варна, 2014; Иванов. Хр. Взаимодействие на службите за
ПБЗН с други държавни органи и организации. Годишник № 38 на АМВР. С. 2013;Иванов.
Хр. Сборник Управление при кризи. Взаимодействие на държавните органи за защита при
бедствия. София. 2013.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава под формата на лекции. Предвидени са и посещения в частни и публични
предприятия в туризма.

15. Методи и критерии на оценяване: Критериите за оценка са дадени в Учебната
програма за учебната дисциплина „Стопанска сигурност” и са съобразени с шестобалната
система и с Европейските изисквания.

16. Език на преподаване: български


