
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ИЗГОТВИЛИ:ВИКТОРИЯ ПАНКОВА И МАРТИН ПАНКОВ



• Далекосъобщенията,наричани 

също телекомуникации или електронни 

съобщения,са предаването с 

цел комуникация на сигнали, знаци, думи,

текстове, съобщения, образи и звуци, 

или информация от всякакъв вид чрез 

жична, кабелна, радио, оптична или 

базирана на електромагнетизъм система.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC


• Когато става дума за споделяне на общ 

комуникационен ресурс, се използва 

понятието трънкинг – процес на избиране 

на един свободен комуникационен път от 

много възможни. Резултатът е 

увеличаване на капацитета на 

двупосочната (дуплексна) система, която 

организира потребителите по подходящ 

начин.

https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Днес е световен ден на 

телекомуникациите и информационното 

общество

17 май отбелязва годишнината от 

подписването на първата Международна 

телеграфна конвенция и създаването на 

Международния съюз по 

далекосъобщенията.



• Целта на този ден е да допринесе за 

повишаването на възможностите, които 

предлагат Интернет и други 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) на обществата и 

техните икономики, както и да се намерят 

начини за преодоляване на цифровото 

разделение.



• Световният ден на далекосъобщенията се 

провежда под егидата на Международния съюз 

по далекосъобщения. Светът на 

комуникациите днес не би бил това, което е, 

без неуморните усилия на Международния 

съюз по далекосъобщения /МСД/ да помага и 

насърчава страните да хармонизират 

дейността си в областта на съобщенията, да 

преодоляват технологичните различия, да 

осигуряват взаимосвързаност и 

експлоатационна съвместимост на системите 
в световен мащаб.



• Независимо от разширяването и 

нарастването на ролята на МСД през 

годините, основната задача си остава 

подпомагане комуникирането между 

хората по света. Тази необходимост е 

също толкова основна за човечеството, 

колкото и неговият стремеж към 

благоденствие и мир.



• Годишнина от създаването /1865/ в 
Париж, Франция, на Международния 
съюз за телекомуникации, 
специализирана организация на ООН 
от 15 октомври 1947 г. От 1969 г. до 2006 
г. денят се е чествал като Световен ден 
на телекомуникациите. От 2006 г. с 
резолюция A/RES/60/252 на Общото 
събрание на ООН, приета на 27 март 
2006 г., се отбелязва като Световен ден 
на информационното общество.





Благодарим за вниманието!


