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1. Код: ARC1306
2. Наименование на учебната дисциплина: „Жилищни

сгради – теория“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Александър Димитров Слаев
9. Резултати от обучението: Да се запознаят студентите със същността и

значението на жилищната среда като непосредствена и основна среда на живот
на човека, същността на архитектурното проектиране на еднофамилните
жилищни сгради, групи от еднофамилни сгради и жилищната среда, основните
принципи и спецификата на архитектурното проектиране при еднофамилните
жилищни сгради, методологията и методологичните подходи при проектирането
на еднофамилните жилищни сгради и жилищната среда

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Необходимо

студентите да са преминали дисциплините по въведение в архитектурното
проектиране, тъй като архитектурата на жилищните сгради е основен и
същевременно специализиращ етап на архитектурно проектиране. С този курс те
навлизат в същността на проектантската дейност.

12. Съдържание на курса: Курсът обучава студентите въз основа на усвоените
знания за същността, функциите, композиционните изисквания и подходи да
решават проблемите свързани с проектирането на жилищната, да проектират
еднофамилни жилищни сгради и групи

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Слаев, Ал. – Жилищни форми, КОТА, 2005,
 The Floor Plan Atlas – Schneider, Friederike, editor, 1994, четвърта редакция –

2011,
 Дамянов, Ангел – Жилищни сгради, Техника, София, 1978,
 З.Г. Змеул и Б. А. Маханько в „Архитектурная типология зданий и сооружений”,

Москва, 2006 г.,
 Лисициан, М. В., и Пронин, Е. С., Архитектурное проектирование жилых

зданий, Издателство Архитектура, Москава,2006,
 Стефанов, Ст. – Проектиране на жилищния интериор, Техника, София, 1983



14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
консултации

15. Методи за оценка и критерии: Оценяването на теоретичните познания по
Жилищни сгради и комплекси I се извършва чрез 2 контролни и изпит.

16. Език на преподаване:   български


