
Конспект Правен режим при БАК 

 
1. Предмет на учебната дисциплина „Правен режим при бедствия, аварии и 

катастрофи”. 

2. Източници на учебната дисциплина. 

3. Бедствията, авариите и катастрофите като юридически факти за възникване на 

правни последици. 

4. Правна защита при бедствия, аварии и катастрофи. Понятие. Видове. 

5. Пожарна безопасност и защита на населението. Понятие и същност.  

6. Пожарна безопасност и защита на населението в организационен аспект. 

7. Правомощия на органите за пожарна безопасност и защита на населението според 

закона за МВР. 

8. Държавен противопожарен контрол. Понятие. Начин на осъществяване.  

9. Принудителни административни мерки за осигуряване на пожарната безопасност и 

защита на населението. 

10. Административнонаказателна отговорност за осигуряване на пожарната 

безопасност и защитата на населението. 

11. Правна защита на околната среда. Понятие за околна среда. Компоненти на 

околната среда. Принципи за опазване на околната среда. 

12. Държавна политика за опазване и защита на околната среда и органи за управление 

на околната среда. 

13. Правомощия на министъра на околната среда и водите за опазване на околната 

среда. 

14. Правомощия на регионалните инспекции по околната среда и водите за опазване на 

околната среда. 

15. Правомощия на областния управител за опазване на околната среда. 

16. Правомощия на кмета на общината за опазване на околната среда. 

17. Комплексно разрешително според закона за опазване на околната среда. Правна 

същност. Правна уредба. Значение.   

18. Правна регламентация на Националната система за мониторинг на околната среда. 

Същност. Основни елементи. Задачи. 

19. Контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат. 

Същност и правна уредба. 

20. Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби 

за опазване на околната среда. 

21. Екологична отговорност. Същност и значение. 

22. Понятие за криза. Национална система за управление при кризи. 

23. Правни основи на Единната спасителна система при бедствия. Цели и задачи. 

Съставни части. 

24. Органи за управление при бедствия. Понятие. Видове. Компетенции. 

25. Бедствено положение. Правно значение. Процедура за обявяване. 

26. Правна регламентация на ограниченията при бедствия. Понятие. Видове. Условия и 

ред за провеждане на евакуация и разсредоточаване. 

27. Правна регламентация на мерите за подпомагане и възстановяване при бедствие. 

Понятие. Видове. 



28. Участие и съдействие на физическите лица, юридическите лица и едноличните 

търговци при бедствия. 

29. Правна регламентация на доброволните формирования. Компетенции. 

30. Правна уредба на критичните инфраструктури. Понятие. Ред за установяване. 

Компетентни органи. 

31. Правна уредба на европейските критични инфраструктури. Понятие. Мерки за 

защита. 

32. Защита при ядрена авария. Аварийно планиране и аварийна готовност. 

 
 


