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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА 

2. Код на курса: 43.1.5.5.47 

3. Вид на курса: задължителна дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: проф. д-р инж. Теодор Илиев 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания в 

областта на базовите функции и принципите на работа на основните компоненти на системи 

главно срещу злонамерено проникване, както и изграждане на системи с централизирано 

наблюдение на охранителната информация, включително и радиомрежи. 

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Практически умения за подбор на модули и асемблиране на системи за охрана. Също 

така умения за конфигуриране и експлоатация на сигнално охранителни системи.  

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

- да прилагат логическо мислене и новаторски подход при решаване на поставените 

задачи; 

- самостоятелно да използват получените знания относно използваните методи за 

асемблиране, изграждане и експлоатация на системи за охрана; 

- да познават най-важните параметри на системите и компонентите им с цел 

изграждане и поддържането им. 

10. Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери, които се показват на бяла дъска. 

Практическите упражнения се провеждат в специализирана лаборатория. За изследване 

на различните градивни елементи и архитектури се използват лабораторни стендове. 

11. Предварителни изисквания: необходими са предварителни познания по дисциплината 

„Електроника“, както и общите знания придобити в средното образование и от личния опит 

на всеки студент. 

12. Съдържание на курса (анотация):  

В дисциплината е отделено внимание на интегрирани системи за сигурност с контрол на 

достъпа, видеонаблюдение и периметрова охрана, включително и на пожароизвестителните 

системи. 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Градинарова Е., “Сигнално-охранителна техника”, Издателски център на ВУ “КТП”, 

2010 г. 

2. Градинарова Е., “Сигнално-охранителна техника”, Издателски център на ВУ “КТП”, 

2006 г. 

3. Градинарова Е., “Ръководство за упражнения по Сигнално-охранителна техника”, 

Издателски център на ВУ “КТП”, 2009 г. 



4. Петков Б., “Алармени системи І”, Техника, С.,1997г. 

5. Петков Б., “Алармени системи ІІ”, Техника, С., 2000г.  

6. Оуен Бишоп, “Сигурност за дома” Техника, С., 1994г. 

7. Експлоатационни документации за системи за сигурност  на фирмите: PARADOX, 

DSC, TeleTek, FBII, HOCHIKI, УниПос , d.e.s.k. electronic systems Ltd , MUREMA и 

др. 

Допълнителна литература: 

1. БДС EN 50131-1:2006/A1:2009 – Алармени системи. Системи срещу проникване. Част 

1: Общи изисквания. 

2. БДС EN 50131-2-2:2008 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-2: Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени детектори. 

3. БДС EN 50131-2-4:2008 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-3: Изисквания към микровълнови детектори. 

4. БДС EN 50131-2-4:2008 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-4: Изисквания към комбинирани пасивни инфрачервени и 

микровълнови детектори. 

5. БДС EN 50131-2-5:2009 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-5: Изисквания за комбинирани пасивни инфрачервени и 

ултразвукови детектори. 

6. БДС EN 50131-2-7-1:2012 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-6: Отворени контакти (магнитни). 

7. БДС EN 50131-2-7-1:2012/A1:2014 – Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 2-7-1: Детектори срещу проникване. Детектори за счупване на стъкло 

(акустични). 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Студентите получават заверка след приключване на лекционния курс, въз основа на 

изпълнени критерии за работа, чрез решаване на тестове, казуси и практически задачи. 

Окончателната оценка по дисциплината се формира на базата на проведените две контролни 

работи през време на семестъра и текущият контрол по време на практическите упражнения. 

Формирането на крайната оценка е на базата на получения процент верни отговори в 

тестовете, като съответствието между постигнатия процент и оценката по шестобалната 

система е дадено в Таблица 1.  

         Таблица 1. 

Процент Оценка по шестобалната 

система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 


