
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
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Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: TEC 3002
2. Наименование на курса: Безопасност при експлоатация на противопожарна

техника и автоматика
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Иванчо Богоев
9. Резултати от обучението за дисциплината – Обучаемите се запознават с

нормативната база за създаване на здравословни и безопасни условия на труд.
Запознават се с правилата за безопасна работа с различните видове ПП и АСТ
и средствата за защита при работа в задимена, токсична и високо-
температурна среда, в среда с йонизиращо лъчение, силен вятър, ниски
температури, при наводнения, обилни снеговалежи, земетресения и
катастрофи. Запознават се с организацията по създаване по безопасни условия
на труд и начина на отчитане на трудови злополуки.

10. Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11. Предварителни изисквания: “Приложна електротехника” и “Производствена

автоматика”.
12. Съдържание на курса (анотация): Безопасност при работа в силно задимена

среда. Безопасна работа във високотемпературна среда. Безопасност при
гасене на пожари при спесифични   условия – силен вятър,ниски температури
и др. Изисквания и правила за безопастност при произшествия с транспортни
средства, превозващи опастни вещества и товари.

13. Библиография:
• Закон за МВР
• Закон за защита при бедствия
• Закон за управление при кризи
• Наредба I – 21.01/ от 21.11.06 за осъществяване на пожарогасителна и АСД

от НСПБЗН
• Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи

под налягане
• Инструкция за организиране и осъществяване на дихателната защита в

структурните звена на НСПБЗН – МВР
• Инструкция за безопаснота на труда в структурните звена НСПБЗН – МВР

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации, самостоятелна работа

15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит по въпроси от
конспекта.

16. Език на преподаване: български


