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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Правен режим на защита на населението и околната 
среда при кризи 

2. Код на курса: LAW 2265 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: 1 
6. Семестър: 1 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Енчо Костов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на учебната дисциплина 

“Правен режим на защита на населението и околната среда при кризи” е да 
въведе студентите-магистри в основните проблеми на правния режим на 
защитата на населението и околната среда при бедствия и кризи. Знанията по 
учебната дисициплина ще дадат възможност на магистрантите да осмислят по-
добре компетенциите си за действия в условията на бедствия и кризи, както и да 
разбират действията на другите правни субекти, които имат права и задължения 
в това отношение.  

10. Начин на преподаване - директно  
11.  Предварителни изисквания: Студентите, изучаващи учебната дисциплина 

“Правен режим на защита на населението и околната среда при кризи” следва 
добре да познават основни правни понятия и да са изучавали дисциплината 
„Административно право и административен процес”. 

12. Съдържание на курса: Дисциплината “ Правен режим на защита на населението 
и околната среда при кризи” съдържа следните основни теми: Правен режим на 
системата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. Правно 
значение на крайната необходимост при осъществяване на аварийно-спасителна 
дейност. Бедствие и бедствено положение. Криза и кризисно положение. 
Останалите теми са въведение към основните теми.  

13. Библиография /основни заглавия/:  
1.  Костов Е., Правна защита на околната среда при бедствия и аварии. Варна, 
ВСУ „Черноризец Храбър”, 2007 г. 

2. Костов Е., Противопожарно право /лекции и тестове/, С., Албатрос, 2008 
г., с.193-240. 

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

15. Методи и критерии на оценяване: 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: - 

 


