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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код CIE 1041
2. Наименование на учебната дисциплина Саниране на сгради и съоръжения
3. Вид  (задължителна / по избор) задължителна
4. Цикъл (къса / първи / втори / трети) първи
5. Година от обучението първа
6. Семестър / триместър, в който се изучава първи
7. Брой кредити 3
8. Име на лектора (и) доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец
9. Резултати от обучението - придобиват се знания за: същността на санирането;

съвременните изисквания към сградите и съоръженията; методите на обследване;
материалите и технологиите, използвани при саниране; етапите на санационната
дейност; добри практики в национален и световен мащаб; възможностите за
финансиране; енергиен паспорт. Придобиват се умения за разработване на експертни
оценки в областта на енергийната ефективност, както на сьществуващи, така и на нови
сгради и съоръжения.

10. Начин на осъществяване директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - неприложимо
12. Съдържание на курса разглеждат се въпроси свързани с: нормативната база в

България в областта на енергийната ефективност; въздействията върху сградите и
съоръженията по време на тяхната експлоатация; методите за обследване на сградите
и съоръженията; съвременни изисквания и избор на материали при саниране; методи за
изпьлнение на различните видове саниращи дейности; добри практики за постигане на
енергийна ефективност; възможности за финансиране на саниращите дейности.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти
- Петкова-Слипец Р. – Саниране на сгради и съоръжения, електронен учебник, 2010
- Methods and Concepts for Sustainable Renovation of Buildings, VTT Technical

Research Centre of Finland, 2012
- Boosting building renovation. An overview of good practices, BPIE, 2013
- Закон за енергийната ефективност, 2010
- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
- Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България
- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни

сгради, МРРБ, 2015
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции,

консултации, самостоятелна подготовка.
15. Методи за оценка и критерии – писмен изпит в тестова форма от 25 въпроса с

продължителност 2 часа. На студентите е предоставена точковата система за оценка.
Всеки студент получава мотивирано становище за поставената оценка.

16. Език на преподаване – български, английски, руски
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