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АНОТАЦИЯ  

В дисциплината "Защита на населението от бедствия и аварии”  се дават познания по 

управление на кризи, структурите на държавните и общински органи и техните задачи в критични 

ситуации. Описани са основните опасности при природни бедствия, в промишлеността, при 

радиационно опасни аварии. Студентите се запознават с действията на органите за управление и 

адекватното поведение на засегнатото население. Разгледани са принципите на работа и основните 

Положилите  успешно изпит получават познания и възможности за реализация в различни управленски и 

административни звена в структурите на  Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, 

областните и общински администрации, както и за експертна дейност в държавни и частни фирми, политически и 

обществени организации. 

 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Дисциплината "Защита на населението от бедствия и аварии” има за цел: 

- да формира у студентите организационни умения и компетенции за защита при бедствия; 

- да се актуализират съдържанието и основните понятия, свързани със защитата при бедствия, 

според българското и европейското законодателство. 

Задачите на дисциплината са: 

- да представи същността и измеренията на бедствията Като проблем на съвремието; 

- да формира знания и умения за интегриране на съвременни решения, информационни 

технологии и научно-технически методи за превенция на бедствията.  

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината не изисква предварителна подготовка освен общообразователната. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

 
Тема 1. Природни бедствия, аварии и катастрофи. Дефиниции и класификации. Обща 

характеристика на природните и антропогенните екологични катастрофи. Елементи на 

прогнозирането на природни бедствия и катастрофи. 

Тема 2. Правни основи на Националната система за управление при кризи- понятия, цели и  

задачи на Гражданската защита, органи за управление при кризи, сили и средства.История на 

Гражданска защита. Основни дати и събития в най-новата история на Гражданска защита. 

Тема 3. Превантивна дейност за защита при бедствия – видове комплекси от мероприятия. 

Планиране и прогнозиране на възможни кризи. Национална програма за защита при бедствия. 

Годишни планове. 

Тема 4. Единна спасителна система. Дейности по защитата на населението. Основни съставни 

части на Единната спасителна система- звена, служби и структури. Характеристика, основни 

задачи.  

Тема 5. Основни съставни части на Единната спасителна система. Организационна структура на 

МВР.Организационна структура на  Главна дирекция „Гражданска защита”. 

Тема 6. Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи. Областни и общински планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи. 

Тема 7. Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. 

Тема 8. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението. 

Тема 9. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система. 

Тема 10. Оперативни комуникационно-информационни центрове –предназначение, устройство и 

дейност. 

Тема 11. Интегрирана информационна система – предназначение, цел и видове подсистеми. 

Тема 12. Аварийно-спасителни отряди при възникване на бедствия. Доброволни формирования  за 

защита при бедствия. Подпомагане и възстановяване при бедствия. Междуведомствена комисия 

за възстановяване и подпомагане. 

Тема 13. Участие и съдействие на физическите лица при бедствия –права и задължения.Участие и 

съдействие на еднолични лица и еднолични търговци –превантивни мерки и действия при 

възникване на авария. 

Тема 14. Понятия за бедствено положение и кризисно положение – случаи на обявяване, 

правомощия и дейности на длъжностните лица. Функции на органите на изпълнителната власт по 

защитата при бедствия. 

Тема 15. Ред и действия за осъществяване на спасителни и неотложно-възстановителни работи от 

ГД ”ГЗ”, и дирекциите ГЗ в областите. Ресурсно осигуряване на действията на населението при 

овладяване на кризи. 

Тема 16. Разработване на план за СНАВР. Общи положения, цел, поддържане на постоянна 

готовност за действия при БАК, оповестяване и др. 

Тема 17.  Специфика на бедствията, характерни за територията на Р. България. Център за 

аерокосмическо наблюдение. 



Тема 18. ТЕТРА-мобилни комуникации от ново поколение – основни изисквания, сигурност, 

надежност, бързина. Услуги в ТЕТРА .  

Тема 19. Радиоактивно замърсяване на околната среда. Поразяващи фактори в АЕЦ. Радиационни 

увреждания. Аварийно- спасителни дейности при аварии с изтичане на радиоактивни вещества. 

Профилактика. Правила за поведение на населението и защита. План за действия при авария в 

АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания. 

Тема 20. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от  свлачища и наводнения. Директива на Европейския парламент 

за оценка и управление на риска от наводнения-25.04.2007 г. План за действие при наводнения. 

Тема 21. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от полски и горски пожари. План за действия  при горски пожари. 

Тема 22. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от снегонавявания, обледявания и лавини. План за действия. 

Тема 23. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, преодоляване на 

последствията от транспортни аварии и катастрофи. 

Тема 24. Силни ветрове, смерч, бури и урагани – причини за възникването им, възможни 

последствия, превантивни мерки за защита, правила за поведение и действие. 

Тема 25. Промишлени аварии. Характеристика на отровните химични вещества. Правила за 

действие и защита. План за действия при аварии и катастрофи в промишлени обекти, 

застрашаващи живота на хората. 

Тема 26. Пожар в сградата. Пожари в предприятия, работещи с взривоопасни, леснозапалими и 

горими течности. Превантивни мерки. Основни методи и средства за гасене на пожари. Поведение 

и действия при пожар. 

Тема 27. Мълнии. Електрически процеси в атмосферата. Мълниезащитни уредби. Поведение и 

действие при гръмотевична буря. 

Тема 28. Земетресения. Физична същност. Сеизмични вълни. Катастрофални последствия на 

земетресенията – поразяващи фактори и вторични поражения. 

Тема 29. Земетресения. Зони на сеизмична опасност в България. Оценка на силата на 

земетресенията - макросеизмична скала на Медведев-Шпонхоер-Карник и магнитудна скала на 

Рихтер. Европейска макросеизмична скала EMS-98. Правила за действие преди, по време и след 

земетресението. 

Тема 30. Въздушна опасност. Поведение и действия на населението при подаване на сигнали на 

Гражданска защита. 

Тема 31. Индивидуални и колективни средства за защита на населението- предназначение, видове, 

използване и поддръжка. 

Тема32. Методи и средства за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при бедствие: 

при нарушения в дишането, наранявания, счупвания, кръвотечение, измръзвания, изгарания и др. 

 
 

КУРСОВА РАБОТА 

Студентите изпълняват индивидуални  задачи, като разработват реферати по зададени от 

преподавателя теми. Разработките са обвързани с анализи на ситуации и прилагане на норми и 

документи за природни бедствия, аварии и катастрофи за определени райони и населении 



места. Защитата се провежда в края на семестъра. Студентите получават текуща оценка, с която 

влизат на семестриален изпит. 

 



ТЕМИ   за   РЕФЕРАТИ 

1. Природни бедствия, аварии и катастрофи. Дефиниции и класификации. Обща характеристика 

на природните и антропогенните екологични катастрофи. Елементи на прогнозирането на 

природни бедствия и катастрофи. 

2. Правни основи на Националната система за управление при кризи- понятия, цели и  задачи на 

Гражданската защита, органи за управление при кризи, сили и средства. 

3. История на Гражданска защита. Основни дати и събития в най-новата история на Гражданска 

защита. 

4. Превантивна дейност за защита при бедствия – видове комплекси от мероприятия. Планиране 

и прогнозиране на възможни кризи. 

5. Национална програма за защита при бедствия –цел, съдържание, основни моменти. Годишни 

планове – приоритет, цел и съдържание. 

6. Дейности по защитата на населението. Единна спасителна система.  

7. Основни съставни части на Единната спасителна система- звена, служби и структури. 

Характеристика, основни задачи. 

8.   Основни съставни части на Единната спасителна система. Организационна структура на МВР. 

9. Основни съставни части на Единната спасителна система. Организационна структура на  

Главна дирекция „Гражданска защита”. 

10. Национален план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи. 

11. Областни и общински планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи. 

12. Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. 

13. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на населението. 

14. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. Системата за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части 

на Единната спасителна система. 

15.  Оперативни комуникационно-информационни центрове –предназначение, устройство и 

дейност. 

16. Интегрирана информационна система – предназначение, цел и видове подсистеми. 

17. Аварийно-спасителни отряди при възникване на бедствия. 

18. Доброволни формирования  за защита при бедствия. 

19. Подпомагане и възстановяване при бедствия. Междуведомствена комисия за възстановяване и 

подпомагане. 

20. Участие и съдействие на физическите лица при бедствия –права и задължения. 

21. Участие и съдействие на еднолични лица и еднолични търговци –превантивни мерки и 

действия при възникване на авария. 

22. Понятия за бедствено положение и кризисно положение – случаи на обявяване, правомощия и 

дейности на длъжностните лица. 

23. Функции на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия. 

24.  Ресурсно осигуряване на действията на населението при овладяване на кризи. 

25. Ред и действия за осъществяване на спасителни и неотложно-възстановителни работи от ГД 

”ГЗ”, и дирекциите ГЗ в областите. 



26. Разработване на план за СНАВР.Общи положения, цел, поддържане на постоянна готовност за 

действия при БАК, оповестяване и др. 

27.  Специфика на бедствията, характерни за територията на Р България. Център за 

аерокосмическо наблюдение. 

28.  ТЕТРА-мобилни комуникации от ново поколение – основни изисквания, сигурност, надежност, 

бързина. Услуги в ТЕТРА .  

29. Радиоактивно замърсяване на околната среда. Поразяващи фактори в АЕЦ. Радиационни 

увреждания. Аварийно- спасителни дейности при аварии с изтичане на радиоактивни 

вещества. Профилактика. Правила за поведение на населението и защита. План за действия 

при авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания. 

30. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от  свлачища и наводнения. Директива на Европейския 

парламент за оценка и управление на риска от наводнения-25.04.2007 г. План за действие при 

наводнения. 

31. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от полски и горски пожари. План за действия  при горски 

пожари. 

32. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, овладяване и 

преодоляване на последствията от снегонавявания, обледявания и лавини. План за действия. 

33. Управление на формированията и ресурсите при предотвратяване, преодоляване на 

последствията от транспортни аварии и катастрофи. 

34. Силни ветрове, смерч, бури и урагани – причини за възникването им, възможни последствия, 

превантивни мерки за защита, правила за поведение и действие. 

35. Промишлени аварии. Характеристика на отровните химични вещества. Правила за действие и 

защита. План за действия при аварии и катастрофи в промишлени обекти, застрашаващи 

живота на хората. 

36. Пожар в сградата. Пожари в предприятия, работещи с взривоопасни, леснозапалими и горими 

течности. Превантивни мерки. Основни методи и средства за гасене на пожари. Поведение и 

действия при пожар. 

37. Мълнии. Електрически процеси в атмосферата. Мълниезащитни уредби. Поведение и действие 

при гръмотевична буря. 

38. Земетресения. Физична същност. Сеизмични вълни. Катастрофални последствия на 

земетресенията – поразяващи фактори и вторични поражения. 

39. Земетресения. Зони на сеизмична опасност в България. Оценка на силата на земетресенията - 

макросеизмична скала на Медведев-Шпонхоер-Карник и магнитудна скала на Рихтер. 

Европейска макросеизмична скала EMS-98. Правила за действие преди, по време и след 

земетресението. 

40. Земетресения. Държавна политика за защита на населението при земетресение. Локални и 

строителни дадености, които увеличават сеизмичния риск. План за действие при земетресение. 

41. Въздушна опасност. Поведение и действия на населението при подаване на сигнали на 

Гражданска защита. 

42. Индивидуални и колективни средства за защита на населението- предназначение, видове, 

използване и поддръжка. 



43. Методи и средства за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при бедствие: при 

нарушения в дишането, наранявания, счупвания, кръвотечение, измръзвания, изгарания и др. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията и уменията на студентите се оценяват чрез семестриален изпит, който е писмен. 

Разработват се два въпроса – единият засяга понятия, структура, цели и  задачи на Гражданската 

защита, органи за управление при кризи,  а другият  е свързан с управление на формированията и 

ресурсите при предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствията от природни бедствия, 

аварии и катастрофи. Отговорите трябва да са изчерпателни от фактическа гледна точка, да са логично 

подредени и да са направени на добър български език. Окончателната оценка се формира, като се 

взема в предвид и текущата оценка от защитата на рефератите. 
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