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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: SEC2120
2. Наименование на учебната дисциплина: Охрана на труда и безопасни условия на

труд
3. Вид: факултативен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц.д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението: Целта на преподаваната дисциплина е студентите от

специалност „Архитектура” да се запознаят с особеностите на изпълнение на
различните строителни процеси и техните характеристики рисковете за здравето и
живота на изпълняващите ги. Дават се познания по спецификата и условията за
изпълнение на СМР. Познавайки нормативната база по въпроса бъдещите
архитекти ще могат да направят оценка на риска, да разработват план за
безопасност и здраве задълженията на длъжностните лица и да изискват неговото
стриктно изпълнение.В резултат на изучаваната дисциплина студентите трябва да
се ориентират за риска при изпълнение на строително монтажните работи; да умеят
да разработват и предприемат мерки за намаляване и ликвидиране на рисковете при
изпълнение на СМР; да познават в дълбочина нормативната база по въпроса и да
осигуряват прилагането и в практиката.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите да са получили

необходимата теоретична и практическа подготовка по специфичните строителни
процеси и да имат познания за стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции.
Да са запознати с изикваниятa на сградостроителството.

12. Съдържание на курса: Учебната дисциплина запознава студентите с нормативната
основа и изискванията по охрана на труда и безопасните условия на труд в
строителството. Темите се разглеждат в светлината на последните нормативни
документи и са  адаптирани към конкретните особености и спецификата на
изпълнение на строителните процеси. Бъдещите  архитекти трябва да са запознати с
разработването на планове по безопасност и здраве и със задълженията на
длъжностните лица, които произтичат от ПБЗ.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
 Закон за ЗБУТ - Д.В. бр. 124/23.12.1997 г. И Д.В. бр. 40/2007 г.
 ISO 29001.
 Наредба № 2/22.03.2004 г.
 Петков Й., Технология на строителните процеси, С., 1978.
 Попов Ив., Технология на строителството, В., 2008.
 Петков Й. И колектив, Технология на строителното производство, С., 2008.



14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване лекции, семинарни
упражнения, консултации.

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит.   Оценката от семестриалния
изпит се формира както следва: писмен изпит - 70%; оценяване в процеса на
обучение - 30%;

16. Език на преподаване: български


