
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Противопожарна техника и автоматика
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Наименование на курса: Противопожарна тактика и аварийно – спасителна
дейност

2. Код на курса: CIE 1038
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Симеон Радулов
9. Резултати от обучението за дисциплината: Придобиване на знания и умения за

преценка на обстановката, планиране, организиране и управление на силите и
средствата при гасенето на пожари.

10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно
11.Предварителни изисквания: Изучаването на дисциплината се основава на

познания по дисциплините ППТВ, ПТ, Развитие на пожарите, Хидравлика и
противопожарно водоснабдяване, Пожаростроева подготовка и др.

12. Съдържание на курса (анотация): Топлинна теория за прекратяване на
горенето при пожар. Огнегасителни вещества – видове, характеристика,
прилагане. Разход и интензивност. Разузнаване и разгръщане на силите и
средствата. Тактически възможности на противопожарните екипи и
подразделения. Управление на силите и средствата при пожар. Пожаро-
тактическа подготовка на личния състав от ПАБ: принципи, методи, форми.
Изследване развитието на пожарите и анализ на действията при гасенето.
Аварийно- спасителни работи при производствени аварии; при пътно-
транспортни произшествия;  при спасяване от лавини и обилен снеговалеж.

13. Библиография (основни заглавия):
• Радулов С., Противопожарна тактика, част І,РИО- ВИ- МВР, С., 1990
• Радулов С., Справочник по противопожарна тактика, РИО- ВИ- МВР, С.,

1987
• Радулов С., Методика за пожаро- тактическа подготовка на личният

състав от противопожарна охрана, РИО- ВСШ- МВР, С., 1980
• Повзик Я., Пожарна тактика, ЗАО «Спецтехника», М., 2000
• Чочев В., Оперативна тактика за гасене на пожари, Огнеборец, С., 2000

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

15. Методи на оценяване: писмен изпит на теми от конспекта.
16.Език на преподаване: български.
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