
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: Саниране на сгради и съоръжения  
2. Код на курса: CIE 1041 
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 инж. Росица Петкова-Слипец 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Усвоени са  знания за нормативните из- 

исквания  на енергийната ефектиност и за основните методи за проектиране и 
изпьлнение на раз личните саниращи дейности. Придобити са знания за  извършване  
експертни оценки за подобряване на санитарно-хигиенните условия в сградите,за 
икономията на  енергия, за повишаване дьлготрайността на сградите и сьоръженията 
при проектиране, строителство и експлоатация. 

10. Начин на преподаване: директeн 
11. Предварителни изисквания: Необходими са предварителни познания по 

дисциплините Строителна физика (PHY1007) и Строителни материали (CIE1019). 
12. Съдържание на курса: Той съдържа запознаване с нормативните изисквания за 

енергийна  ефективност и основните методи за проектиране и изпьлнение на 
различните видове саниращи дейности. Представят се основните положения за 
въздействията върху сградите и съоръженията по време на тяхната експлоатация, за 
възникващите процеси и техните механизми, за съвременните изисквания към 
материалите при саниране, за етапите и алгоритмите на саниращата дейност. 

13. Библиография: 
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• Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България 
• Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради, БСА, №11, 1998 
• Защита на строителните конструкции от корозия. Норми и правила за проектиране, 

БСА, №8, 1980 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, конултации. 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит по теми от конспекта и допълнително 

събеседване за окончателно оформяне на оценката. 
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена по учебен план 


