
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: TEC 1017
2. Наименование на учебната дисциплина: Комуникационни и информационни

системи в ПБЗН
3. Вид  (задължителна / по избор): избираема
4. Цикъл (къса / първи / втори / трети): първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц. д-р инж. Милена Кичекова
9. Резултати от обучението: Студентите се запознават с основните подходи за

моделиране и оценка на функционирането на комуникационните мрежи и
автоматизирани системи за оперативно управление на службите по ПБЗН.
Изучават се основните положения от теорията на съобщенията, принципи на
изграждане на клетъчни радиотелефонни системи – GSM и TETRA. ,
разпределение на честотните канали. Радиомрежи за предаване на данни и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Информационни

системи и технологии
12. Съдържание на курса: Технически срества за организация на управленската и

оперативна връзка в системата на ПБЗН, диспечерска, радио и изградените АИС
на ГДПБЗН.

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

- Овчинников А.М., ТЕТRA – стандарт, открытьй для всех, www.st.ru
- НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
- http://obmendoc.ru/files/users/elenka/53/view/127325-127328; АГПС по

связи.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,

консултации, самостоятелна работа.
15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината завършва с писмен изпит, за който

има разработени тестове, съдържащи въпроси от темите в конспекта. За всеки
верен отговор се получава определен брой точки, които са предварително
посочени. Сумарният брой точки и техният еквивалент в оценка са представени
в табличен вид в края на теста. Всеки студент разполага с 2 часа за
самостоятелна работа.

16. Език на преподаване: български, английски.

http://www.st.ru/
http://obmendoc.ru/files/users/elenka/53/view/127325-127328

