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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Неконвенционални катаклизми от природен и 

екологичен характер  
2. Код на курса: LAW 2270 
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 Анелия Ненова 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на дисциплината е да подготви 

студентите в превенция, защита и първа медицинска помощ при въздействие на 
различни по характер неконвенционални катаклизми от природен и екологичен 
характер. 

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

“Неконвенционални катаклизми от природен и екологичен характер” следва 
добре да познават основни понятия, изучавани в дисциплините „Кризи от 
неконвенционален характер”, „Екологична сигурност”, „Долекарска помощ” и 
др. 

12. Съдържание на курса: Дисциплината “Неконвенционални катаклизми от 
природен и екологичен характер” съдържа следните основни теми, разположени 
в два раздела: Характеристика на катаклизмите, основни понятия, 
класификация. Организация на защитата на населението при катастрофи. 
Медицински мерки при бедствия – проблеми и трудности. Медицинско 
осигуряване на населението при катаклизми. Травматично въздействие на 
катаклизмите. Медицинска помощ в района на инцидента. Йонизираща 
радиация – защитни медицински мерки. Остри масови интоксикации – защитни 
и спасителни мерки. 

13. Библиография /основни заглавия/:  
1. Закон за защита при бедствени ситуации, ДВ, 2006 
2. Мардиросян, Г. Екокатастрофи, Ванеса, София, 1995 
3. Канев К., В. Драгнев, М. Кадурина, Медицинско осигуряване при кризи, Ирита, 

София, 2007 
4. Канев К., В. Драгнев и съавт. Медико-тактическа характеристика на бедствените 

ситуации, Ирита, София, 2007 
5. Попзахариева, В. Медицина на катастрофите, Знание, Ст. Загора , 1995 
6. Романова Хр. Медицина на бедствените ситуации, Колор Принт, Варна, 2009 
7. Романова Хр. Защита и първа медицинска помощ при бедствени ситуации, 

Колор Принт, варна ,2012 



8. Тонев, Ст. Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск, Ирита, 
София, 2008 

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

15. Методи и критерии на оценяване: Оценяване на курсова работа, представена в 
писмен вид, предварително разработена на компютър (курсовата работа да 
включва избор на катаклизми от един вид по дадената класификация, да има 
примери за реални събития и последици, заключение или изводи, отразяващи 
личните знания и компетентност на студента и библиография). Резултатите от 
обучението по дисциплината се оценяват въз основа на цялостното представяне 
по време на лекции, дискусии, оценка от курсовата работа и писмен изпит.  

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

 
 


