
Юридически факултет 
Катедра: Сигурност и безопасност 
Професионално направление: Национална сигурност 
Специалност: Защита на националната сигурност – Защита от аварии и бедствия 
Образователно-квалификационна степен: бакалавър 

  
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
 1. Наименование на курса: Експертизи 
 2. Код на курса: FOR 1008 
 3. Вид на курса: факултативна 
 4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: осми 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: доц д-р инж. Иванчо Георгиев Богоев 
 9. Резултати от обучението за дисциплината: да се научат обучаемите кога и от кой 

се назначават експертизи. Кой може да бъде експерт. Правата и задълженията на 
експерта. Как се изготвя експертиза при пожари и аварии. 

 10.Начин на преподаване: директно  
 11.Предварителни изисквания: предварителна подготовка по химия, развитие и 

гасене на пожари, БСО. 
 12. Съдържание на курса (анотация): В лекционните теми се разглеждат въпросите 

за същността, видовете експертизи, назначаването на експертите, определяне на 
мястото на произшествието, изграждане и проверка на общи и частни версии, 
определяне на зоните и огнището на пожара, източниците за запалване и взрив, 
характерните следи от тях, оценка на обстановката преди произшествието, 
откриване и изземване и транспортиране на ЛЗТ и ГТ и експеримента като метод на 
изследване. Разработва се и се защитава курсова задача на тема 'Експертиза на 
пожар или аварии'.  

 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература) 
• Димитров С., Чочев В., Радев Р., Това не трябва да се повтаря, изд. Александра – 

Бакриев, София 2009 
• Симеонов В., «Пожаротехническа експертиза» И.К.»Световит» София 2007 
• Федотов А. И. и кол.., Пожарно-техническа експертиза, Стройиздат Москва 1986г. 
• Цеков Ц.,Организация на съдебната експертиза в България, Университетско издание 

СУ 'Климент Охридски, София 1994 
• Цеков Ц., Разследване на палежи, Наука и изкуство, София 1981г. 
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, Упражнения, 
Консултации, Самостоятелна работа 
 15. Методи и критерии на оценяване: Обучаемите разработват курсова работа. След 

успешна защита и присъствие на лекции и упражнения се явяват на изпит. Изпитът 
е писмен. При оформяне на оценката се взема предвид и качеството на 
разработената курсова работа. 

 16. Език на преподаване: български език. 
 17. Практика: - 
 


