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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е един от основните курсове за специалността „ Съдебни 

инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“ от направление 5.2. Електротехника, 

електроника и автоматика. Изучават се техническите концепции на електромагнитните излъчвания, 

санитарните изисквания, пределно-достижимите норми и нормативните документи. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Цел на дисциплината е обучаемите да получат необходимите знания за оценката на 

елктромагнитните замърсявания и изготвянето на аргумментирани технически експертизи. 

Задачи: в резултат на преминаване на лекционния курс на обучение  в предвидения 

обем и последователност на темите, съгласно учебния план и настоящата програма, обучаемите 

трябва да са способни: 

1. Да изучат въздейстивето на електромагнитното излъчване въеху човека. Физико-

биологични принципите на взаимодейстия на електромагнитните излъчвания с човешкото тяло 

2. Да познават техническите норми за допустимите стойности на нейонизиращите 

електромагнитни излъчвания. 

3. Да изработват технически и нормативно обусновани съдебно инженерно-технически 

вкспертизи. 

4. Да провеждат измервания на електромагнитните излъчвания. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими предварителни знания: За успешното овладяване на материала, 

предложен в този курс, са необходими знания от курсовете по: 

1. Радиовълни и антенно-фидерни устройства. 

2. Мобилни комуникации и програмно осигуряване. 

3. Измервателна електротехника. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Лекции: 

Теми:  
Тема 1. Основи на класическа електродинамика. Физика ма електромагнитното излъчване (ЕМИ). 
Вълнов и корпускулярен модел на електромагнитното излъчване.  
Тема 2. Физични свойства на електромагнитно излъчване и въздействие върху биологични 
системи.  
Тема 3. Обща характеристика на здравните ефекти, предизвикани от радиочестотни полета. 
Обществено възприятие за рисковете, свързани с електромагнитните полета.  
Тема 4.Обща характеристика на мобилните телефони, безжични рутери и базовите им станции, 
като източници на електромагнитно излъчване.  
Тема 5. Правни аспекти на Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на 
електромагнитните полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около 
излъчващи обекти. Пределно допустими нива на електромагнитните полета в населени територии 
и определяне на хигиенно-защитните зони около излъчващите обекти.  
Тема 6. Правни аспекти на Наредба No 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на 
персонални компютри в обучението, приета от МЗ, Д.в. Бр. 46, 7.06.1994 г.  
Тема 7. Правни аспекти на Наредба № 7 от 23. 09. 1999 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване.  
Тема 8. Анализ на добрата европейска практика в областта на налагане на санитарни минимуми и 
ограничения при изграждане и експлоатация на базови станции от надземни мрежи, наричани 
базови станции – доклад на междуведомствената работна група, определена със Заповед № Р-75 
от 03.09.2009 г. на министър -председателя на Република България.  
Тема 9. Изменение на закона за здравето, съобразени със изискванията на Европейската комисия 
на СЗО.  
Тема 10. Измервания и оценка на електромагнитните излъчвания в работна среда. 
 
 

Лабораторни упражнения: 
 
1. Изследване на GSM900 радиочестотния спектър и ново на нейонизиращо излъчване.  
2. Изследване на GSM1800 радиочестотния спектър и ново на нейонизиращо излъчване. 
 
 

 ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, тестове. 

Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра. В обучението освен традиционните методи – лекция, беседа, се използват основно 

интерактивни методи, които осигуряват активен диалог със студентите, взаимодействие - 

вербално, директно вербално, индиректно - онлайн. Чрез интерективните методи студентите 

едновременното получават знания, формират се на умения и се изграждат нагласи чрез 

поставянето им в ситуации, в които могат да си взаимодействат при вземане на решения за 

конкретен казус ЕЕИ. С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им в хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. 

Тя дава възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция 

в съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху 

определена част от съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от 

преподавателя задачи.  
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
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 текущ контрол на лекционен материал...............................................................10 
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 посещения на семинарни упражнения..................................................................4 

 
2. Извънаудиторна заетост ...........................................................................................................12  
 курсова задача, курсова работа, реферат, доклад и други 
 
3. Изпитна процедура......................................................................................................................54 
 
 Ако студентът получи  36 точки от т.1 и т.2, то има право на предварителна изпитна 
процедура (ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ) 
  

Ако студентът получи по-малко от 14 точки по т.1, то той не се допуска до изпит. 
Окончателната оценка се формира като точките се разпределят по скалата: 

 
 от 36 до 50 точки  -   Среден (3); 
 
 от 51 до 65 точки  -   Добър (4); 
 
 от 66  до 80 точки  -  Много добър (5); 
 
 от 81 до 100 точки  - Отличен (6). 

 
 Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 
точки от изпита, за да му се формира комплексна оценка. 
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