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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина една от основните за специалност „ 
Техническа безопасност и противопожарна техника“ от направление 5.2. 
Електротехника, електроника и автоматика. В специалността  се подготвят 
специалисти, притежаващи задълбочени знания както по фундаментални 
инженерни дисциплини, така и по специализирани дисциплини в областта на 
пожарната безопасност, противопожарното и аварийно-спасително 
оборудване, аварийно-спасителните действия, пожарна експертиза и др. 
Актуалният учебен план отразява опита на водещи висши училища в страната 
и в чужбина, както и най-новите тенденции в обучението по пожарна 
безопасност и спасително дело.  
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основната цел на дисциплината „ Техническа безопасност и 
противопожарна техника“ е да формира знанията и уменията на студентите да 
анализират и оценяват рисковете при пожари, бедствия, аварии и извънредни 
ситуации. Да обучи ръководен персонал  и служители за разпознаване на 
опасностите, преценка на рисковете и прилагане на мерки за тяхното 
избягване или минимизиране предвидено в националното законодателство. 
Студентите придобиват  теоретични и практични знания по спазване на 
законите, наредбите и правилниците, имащи отношения по осигуряване на 
условия за предотвратяване на пожари, бедствия, аварии и извънредни 
ситуации. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина „Експлоатация на противопожарна и аварийно – 
спасителна техника“ дава възможност на завършилите да се реализират като 
специалисти по безопасност в лаборатории, проектански и конструкторски 
фирми, инспектори по безопасност на труда в държавни и общински структури, 
вещи лица към съда и прокуратурата и др. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 



Специалност 
 

статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ л с у общ 

ТБ и ПТ Задължителна 4 40   40 20   20 

           

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

ЛЕКЦИИ: 

Тема 1. Аварийно – спасителна техника. Предназначение, класификация и основни 

изисквания. 

Тема 2. Противопожарно техническо въоръжение-ЛПС. 

Тема 3. Противопожарно техническо въоръжение-ИСЗ. 

Тема 4. Противопожарно техническо въоръжение-съоръжения. 

Тема 5. Технически параметри на аварийно-спасителната техника. 

Тема 6. Техническо обслужване на аварийно – спасителна техника. 

Тема 7. Ремонт на аварийно – спасителна техника. 

Тема 8. Пробивни инструменти. 

Тема 9. Хидравлични инструменти. 

Тема 10. Режещи инструменти. 

Тема 11. Компресор. 

Тема 12. Повдигащи възглавници. 

Тема 13. Лебедки. 

Тема 14. Прибори за химическо разузнаване. 

Тема 15. Дозиметрични прибори. 

Тема 16. Технически средства за отдимяване. 

Тема 17. Осветителни прибори, използвани при аварийно спасителни работи. 

Тема 18. Средства за специална обработка. 

Тема 19. Термо камера. 

Тема 20. Тампониращи средства. 

Тема 21. Сапани и сапаниране. 
Тема 22. Моторни помпи. 

Тема 23. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатацията на 

аварийно – спасителна техника. 

 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ:  

Тема 1. Пожарно и спасително оборудване – защитни облекла, ботуши, каски, 

ръкавици. 

Тема 2. Пожарна и спасителна техника  - пожарни автомобили, стълби, спасителни 

автомобили за действия при бедствия, аварии и извънредни ситуации. 

Тема 3. Индивидуални средства за защита– видове, предназначение. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ 

 



1. На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на 

програмата на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и 

конспекта. 

2. Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени по теми. 

3. По време на обучението се осъществяват посещения на структури на РДПБЗН-

Бургас. 

4. По време на семинарните упражнения, част от практическите проблеми се 

обсъждат съвместно със специалисти в областта. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ТОЧКОВА СИСТЕМА 

Семестриалният изпит е писмен под формата на тест и включва 20 въпроса. 

Общата оценка се определя по следната  изпитната процедура: 1-4 – Слаб (2), 5-8 

т. – Среден (3), 9-12 т. – Добър (4), 13-16 т.–Мн. Добър(5), над17 т. – Отличен (6). 

Студентът трябва да има минимум 5 точки от теста за да се зачете изпита. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. ПП автомобили с основно предназначение. 

2. ПП техника. 

3. ПП автомобили. 

4. Експлоатация на ПП техника. 

5. Инструкция за експлоатация на пожарната техника на НСПБ и защита на 

населението – МВР Iз-491/28.03.2007 г.. 

6. Материали от интернет страницата на ГДПБЗН – МВР - pojarna.com. 


