
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: SEC1211
2. Наименование на учебната дисциплина: Кризисен мениджмънт
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Cтудентите усвояват основните положения от

нормативните документи по управление на формирования, участващи в
предотвратяване и овладяване на кризи; начините на вземане и оптимизиране на
решения в условията на риск; използването на съвременни информационни
технологии на управление при кризи; ресурсното осигуряване на действията
при кризи и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Учебната дисциплина се базира на

знания по дисциплините Теория на риска и безопасността, Противопожарно
право, Развитие и гасене на пожарите, Аварийно-спасителна техника,
Аварийно-спасителна тактика и др.

12. Съдържание на курса: Основи на управлението при кризи; Органи за
управление – видове, функции и правомощия; Кризисно положение,  планиране
при кризи; Управление на формированията и ресурсите при аварии в АЕЦ,
действия по ликвидиране на последствията; Управление на формированията и
ресурсите при предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от
кризи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
− Стратегия за националната сигурност на Република България от 08.03.2011г.
− Закон за защита при бедствия, посл изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.
− Закон за Министерството на вътрешните работи, посл. изм. ДВ. бр. 53 от 227

Юни 2014г.
− Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г., изготвена на

основание чл.62, ал.2, т.2 от Закона за защите при бедствия, приет с Решение
№ 270 на Министерския съвет от 07.05.2014 г.

− Закон за местното управление и местната администрация – изм. ДВ. бр.57 от
26.07.2011г.

− Богоев, И. Диагностика и управление на техническата експлоатация на
противопожарната техника. УИ: ВСУ „Черноризец Храбър”, В., 2014.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преодаване: лекции, семинари,
консултации, самостоятелна работа.

15. Методи на оценка и критерии: Писмен изпит. В окончателната оценка се отчита
цялостната работа на студентите по дисциплината

16. Език на преподаване: български, английски.


