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Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1198
2. Наименование на курса: Пожарна безопасност и екология
3. Вид на курса: факултативен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението: като резултат от обучението по дисциплината студентите ще

знаят основни понятия за природа и околна среда, фактори на средата, основни замърсители.
Изучаване структурата, съдържанието и методите за оценка на пожарите и аварийната
безопасност, връзката им с екологичната безопасност, способите и средствата за намаляване
на негативните въздействия на пожарите и авариите върху икономиката и околната среда.
Обучаемите ще могат да прилагат придобитите знания за бърза ориентация и предприемане
на мерки в конкретни ситуации. Ще бъдат компетенти за участие при ликвидиране на
последици от крупни промишлени аварии и горски пожари.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават основни знания от обучението

по екология в средното училище и да са преминали обучение по дисциплината „Химия на
горенето“.

12. Съдържание на курса (анотация): Изучаване на основни понятия за природа и околна среда,
фактори на средата, основни замърсители на вода, въздух, почва. Изучаване структурата,
съдържанието и методите за оценка на пожарите и аварийната безопасност, връзката им с
екологичната безопасност, способите и средствата за намаляване на негативните въздействия
на пожарите и авариите върху икономиката и околната среда.

13. Библиография (основни заглавия):
−Манолов М., К. Жейнов, В. Янакиев, Екология, "Наука и икономика", 2007
−Драголов Д., Ст. Стефанов и колектъив, Защита на населението от аварии, природни

бедствия и опазване на околната среда, "Св. Св. Кирил и Методи", Велико Търново, 2007.
−Мардиросян Г., Природни бедствия и екологични катастрофи, "Проф. Марин Дринов", 2007.
−Томов Вл., Индустриална и екологична сигурност, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2000.
−Божанов С., Законодателна уредба в областта на околната среда, Арго Пъблишинг, 2006
−Костов Е., Правна защита на околната среда при бедствия и аварии, ВСУ „Черноризец

Храбър”, 2007.
−БДС N ISO 14000. Системи за управление на околната среда.

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

15. Методи на оценяване: Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
присъствие на занятия – 10%, 1 контролна работа и/или разработване на реферат по зададена
тема (при показани много-добри резултати – оценка над 4.50, води до освобождаване от
изпит) – 20%, финален изпит (писмен изпит) – 70%.
Финалният изпит преставлява отговор на два въпроса от конспекта. Мотивите за получената
оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните знания, а за текущите
оценки – след контролната работа или представянето и защитата на рефератите.

16. Език на преподаване: български, английски


