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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3183
2. Наименование на учебната дисциплина: Организация и управление на

строителните процеси
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции, 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект и 1,5 –

практика)
8. Име на лектора: доц. инж. Иван Попов
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за нормативната

уредба на обществените поръчки, подготовка и провеждане , икономиката на
строителната фирма и организация и управление на технологичните строителни
процеси.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да притежават основни

познания за строителните процеси.
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с основните инвестиционни

процеси, общите подробни и работни устройствени планове, взаимотношения между
участниците в инвестиционния процес, фази на проектирането и изпълнението на
строителството, строителни книжа и ценообразуване, контрол върху протичането на
строителния процес, разработване на строителни генерални планове и план за
организация и изпълнение на строителството.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Кирова Н., Икономика на строителната фирма, В., ТедИна, 2001
• Попов Ив. В., Организация на строителството, В., ВСУ „Ч. Храбър”, 2008
• Монев П. Г., Ценообразуване в строителството, В., Икономически университет,

2002
• Сакарев И. Х., Организация на строителството, С., Техника, 1977 - 261 с.
• Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001, Д.В., 1/2001

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, практика, консултации и самостоятелна
подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Изпитът се провежда в две части – писмен и устен.
Писменият изпит включва развиване на два въпроса от конспекта с продължителност
1 ч.. Устният изпит се провежда върху разработените писмени въпроси и служи за
крайното оформяне на оценката.

16. Език на преподаване: български, английски


