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: Безопасност на СНАВР
2. Код на курса: SEC 1053
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. Иванчо Георгиев Богоев
9. Резултати от обучението за дисциплината: Обучаемите се запознават с
нормативната база за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на специализираната работа при СНАВР.Обучаемите се запознават с
правилата за работа и техническата безопасност при работа с индивидуалните
средства и защита и аварийно-спасителната техника(АСТ)
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: Необходимо е обучаемите да имат подготовка и да
са работили със средства за защита и АСТ техника.
12. Съдържание на курса: На обучаемите се формират знания и умения за
безопасност при работа със средствата за защита и аварийно-спасителната техника
при различни критични ситуации като високо-температурна, токсична и задимена
среда, среда с йонизиращо лъчение и при пожари, бедствия и катастрофи.
Разработва се курсова работа на тема „Безопасност на СНАВР”.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ - 2011), Обн.
ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.
• Инструкция за безопасността на труда на органите за „Пожарна безопасност
и спасяване” МВР Iз-1461 от 10.08.2009г. София.
• Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия
надзор на съоръженията под налягане ПМС 164/07.08г ДВ бр.64 от 2008г.
• Наредба за осъществяване на пожарогасителна е аварийно-спасителна
дейност от национална служба „Пожарна безопасност и защита на
населението”.
• Инструкция за организиране и осъществяване на дихателна защита в
структорните звена на национална служба „Пожарна безопасност и защита
на населението” Iз 1261/12.08.2006г. София
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: Обучаемите разработват курсова работа.
След успешна защита и присъствие на лекции и упражнения се явяват на изпит.
Изпитът е писмен. При оформяне на оценката се взема на предвид и качеството
на разработената курсова работа.
16. Език на преподаване: български език
17. Практика: -

