Юридически факултет
Катедра: Сигурност и безопасност
Професионално направление: Национална сигурност
Специалност: Защита на националната сигурност – Подготовка на силите и средствата за
действия при неконвенционални кризи
Образователно-квалификационна степен: магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Аварийно-възстановителни работи
2. Код на курса: SEC 1046
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: бакалавър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Евгени Гавраилов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Лекционният курс има за цел да даде нови
знания на обучаемите относно теоретичните концепции, първоначални практически умения
за планиране, организиране и подготовка на мероприятия по инженерно-спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи, организацията и тяхното провеждане. Да
знаят основните положения от използването на съвременни информационни технологии на
управление при кризи. Да поемат отговорност за планирането и осигуряването на
гражданските ресурси и защитата на населението. Да опазват собственото и това на
гражданите здраве при бедствия и извънредни ситуации.
10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания
на студентите придобити по дисциплините: „Правен режим при БАК”, „Безопасност на
СНАВР”, „Защита на населението от БАК” и др.
12. Съдържание на курса: Дисциплината “Аварийно-възстановителни работи” включва
три концентрично разположени и взаимно обусловени групи от проблеми. На първо място са
тези, третиращи въпросите по прогнозирането, планирането и обучението, както и контрола
на дейността по подготовка специализираните органи за спасителни и неотложно аварийновъзстановителни работи. Вторият кръг проблеми е свързан със системата за спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи. Трета група са въпросите, подчинени на
дейността по организация и управление на спасителните и неотложно аварийновъзстановителните работи.. Придобитите знания могат да се използват от обучаваните в
бъдещата им практическа реализация.
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- Томов, В., “Аварийно спасителна техника” Вн., ВСУ, 2003 г.;
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последствий стрессовых природных процессов. АИ „М. Дринов”, С., 2011.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации,
индивидуална работа с преподавател.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен семестриален изпит, текущ контрол и
разработка на курсова работа с On-line оценяване. Тежестни коефициенти 0,6/0,2/0,2.
16. Език на преподаване: Български език
17. Практика: Практическо занятие в отряд „Аварийно-възстановителни работи”,
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна и АЕПЗН – Варна.

