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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: CIE 1033
2. Наименование на учебната дисциплина: Пожарна безопасност на обекти
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: проф. д-р инж. Стефан Терзиев
9. Резултати от обучението: придобиват се знания за пожарната безопасност на

инсталации и обекти, неизучавани в другите специални дисциплини.Студентите
могат да осъществяват ДПК и изготвят противопожарно досие и провеждат и
изготвят комплексни оценки за пожарна и аварийна безопасност на обектите.

10. Начин на осъществяване : директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: физика, химия на горенето,

строителни материали и състоянието им при пожар, ПП водоснабдяване, ПП на
технологичните процеси, ПБ на ОВИ, ПБ на ел. Инсталации, ПБ на сгради, ПП
тактика и др.

12. Съдържание на курса : В учебния курс студентите да изучават свойствата на
моделираните обекти в самите модели, решават конкретни афинни и метрични
задачи, свързани с тези обекти и определят формата, размерите и взаимното им
положение в пространството и изискванията на строителното чертане. Отделя
се внимание на приложните аспекти на преподаваните теми.

13. Препоръчителна или задължителна литература
− Наредба № Iз – 2377 „За правилата и нормите за пожарна безопасност при

експлоатация на обектите“, Обн. ДВ. бр.81 от 18.10.2011г. в сила от
15.09.2011г.

− Наредба № Iз - 1971 „За строителнотехническите правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар“ ДВ.бр.96 от 04.12.2009г. в сила от
05.06.2010г.

− Димитрос С. „Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради“, ИК „Пет
плюс“, София, 1995

− Димитрос С. „Пожарна безопасност на сгради“, „Огнеборец“, София, 2004
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически

упражнения, консултации.
15. Методи и критерии на оценяване: писмен изпит по теми от конспекта.
16. Език на преподаване: български


