
 
 
Факултет АРХИТЕКТУРЕН 
Катедра Строителство на сгради и съоръжения 
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия 
Специалност Строителство на сгради и съоръжения 
Образователно-квалификационна степен Бакалавър 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Енергоефективно строителство 
2. Код на курса: ARC 2022 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: шести 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р Росен Савов 
9. Резултати от обучението за дисциплината 
Студентите се запознават с изискванията за енергийна ефективност на сгради и 

енергосъобразното проектиране. 
10.Начин на преподаване: директно 

      11.Предварителни изисквания: Учебната програма е съобразена със зрелостта на 
подготовка на студентите в ІІІ курс, VI семестър и за нейното изучаване  са необходими 
други предхождащи дисциплини - Строителна физика, Строителни материали и технологии, 
Сградни инсталации и съоръжения. 
     12. Съдържание на курса (анотация): Изисквания за икономия на енергия при проектиране 
на нова сграда: основни показатели за разход на енергия и топлосъхранение; външни 
климатични условия; топлотехнически характеристики на сградата; топлинни загуби от 
топлопреминаване и инфилтрация, топлинни печалби от слънчево греене; топлоизолация на 
сградни конструкции и елементи; необходима топлина за отопление; максимални 
нормативни стойности на топлофизическите характеристики на строителните продукти. 
Сертифициране на сгради за енергийна ефективност: ред за извършване на сертифицирането; 
категории сертификати; контрол върху дейноста по сертифициране. . 

13. Библиография 
1. Цикъл лекции по «Енергийна ефективност на сгради», проф. Д. Димитров; 
2. Р. Савов, Д. Назърски, Енергийна ефективност, Топлоизолационни системи на 

сгради, изд. АВС Техника – София, 2006 г. 
3. А. Добрилова, Ст. Щраков, Ал. Пенчев, Слънчева енергия за сгради, изд. 

Фемонет България - Енергиен център СФ – ЕООД, 2007 г. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  
15. Методи и критерии на оценяване: 

Методите  за  оценяване са: а)писмен изпит и допълнително събеседване  по  време  на  
изпитната сесия, като подготовката се провежда по конспект; б)разработване и защита на есе 
по предварително разработено задание; в)оценява- не в процеса на обучение (текуща оценка 
на знанията)-два пъти- през време на семестъра; г)проучване и разработване на части от 
вероятна тема на дипломна работа.  

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена в учебния план 

 
 


