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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Тактика на аварийно-спасителната дейност при кризи 
от неконвенционален характер 

2. Код на курса: LAW 2256 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Иванчо Богоев 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина 

“Тактика на аварийно-спасителната дейност при кризи от неконвенционален 
характер” е студентите да получат знания и да формират умения на високо 
професионално нива относно теоретичните концепции, подготовката и 
действието при различни кризи от неконвенционален характер, да използват 
компютърна техника при решаването на разнообразни приложни задачи на 
областно и общинско равнище в кризисна ситуация. 

10. Начин на преподаване - директно  
11. Предварителни изисквания: Студентите, следва добре да познават основните 

въпроси от дисциплините „Безопасност на СНАВР”, Евакуация от сгради и 
обекти” и др. 

12. Съдържание на курса: Дисциплината разглежда  въпроси свързани с 
необходимостта от използване на топлозащитно облекло, тактика на действие в 
токсична среда, тактика на АСД при спасяване и гасене на пожар от високи 
сгради и масово събиране на хора, Тактика на АСД при атомна авария, при 
крепни производствени аварии, при земетресения, свлачища и др. събития.  

13. Библиография /основни заглавия/:  
a. Димитров С. Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради. 

Албатрос С.2007 г. 
b. Първа помощ – превенция на злополуката, БЧК, С., 2003 г. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, 
самостоятелна работа 

15. Методи и критерии на оценяване: Магистрите разработват курсов проект и се 
допускат до изпит след успешна защита на проекта. Резултатите от обучението 
по дисциплината се оценяват въз основа на цялостното представяне по време на 
лекции, дискусии и писмен изпит.  

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

 


