
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Пътно
строителство”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1175
2. Наименование на курса: Системи за оценка на устойчивото строителство
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора: арх. Георги Коларов
9. Учебната дисциплина цели да предостави на обучаващите се основни знания по най-

актуалните теми за устойчивото строителство – сертификационните системи за
оценка на сгради и градски структури. Учебната дисциплина е структурана в три
раздела: в първия раздел се поставят основите на устойчивото развитие, изследват се
произхода и предпоставките за развитие. Студентите ще придобият знания по
базисните концепции за устойчиво строителство и сертификационните системи за
оценка. Във втори и трети раздел ще бъдат разгледани основните сградни
характеристики от гледна точка на системите за оценка.

10. Начин на преподаване: директeн
11. Предварителни изисквания: Студентите трябва да притежават основни познания за

устойчивото строителство.
12. Съдържание на курса: Устойчиво развитие и концепции за устойчивото строителство.

Климатични промени. Системи за оценка на устойчивото строителство. Видове.
Международно развитие на системата DGNB.  Добавената стойност на устойчивите
сгради. Общи принципи и закономерности на системата DGNB с бъдещите
европейски директиви и стандарти. Философия и принципи, обхват на оценката и
критерии. Матрица на оценяване. Специфика на адаптацията на системата. Пътят до
получаване на сертификат.

13. Библиография:
1. Cradle to Cradle, By William McDonough & Michael Braungart  2002
2. Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution, by Paul Hawken 2008
3. Cost of Green Revisited, by Davis Langdon (2007)
4. Redefining Green, by William McDonough, Perspective, Spring 2003
5. Energy Systems and Sustainability by Godfrey Boyle, Bob Everett and Janet

Ramage (Dec 4, 2003)
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, конултации.
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен изпит – разработване на два теоретични

въпроса от конспекта. Продължителност 2 часа;
16. Език на преподаване: български


