
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пожарна безопасност и защита на населението
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHY 3001
2. Наименование на учебната дисциплина: Индивидуални и колективни средства за

защита
3. Вид: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: 4
6. Семестър: 7
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Галина Тодорова
9. Резултати от обучението: знания за необходимите индивидуални средсва за защита

при действия за ликвидиране на пожари, аварии с химическо, биологично или
радиационно замърсване; за действията, средствата и методите за колективна защита
при аварийни ситуации, както и с нормативната уредба.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: общи технически знания, придобити в

средния курс на обучение.
12. Съдържание на курса: Курсът съдържа информация за средствата за индивидуална

защита при пожарогасене, за видовете аварийни ситуации, изискващи лични и
колективни средства за защита, за правилата на използване, поддръжка, съхранение и
технически контрол на предпазните средстава.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

− Г. Тодорова. Лекции по „Индивидуални и колективни средства за защита ” –
електронна библиотека ВСУ- 2015

− Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и
отчитане на запасите от индивидуални средства за защита.Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари
2009г., изм. 28 Юли 2015г.

− Инструкция за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и
аварии, свързани с опасни вещества и материали, Министерството на вътрешните
работи, Обн. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г.

− Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното
място

− Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за
защита, Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари
2013г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции, консултации,
самостоятелна подготовка.

15. Методи и критерии на оценяване: Изпит под формата на тест. Студентите
разработват и реферати по зададена тема. В окончателната оценка се включват
резултатът от теста (60%) и от реферата (40%).

16. Език на преподаване: български, английски


