
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3187
2. Наименование на учебната дисциплина: Паспортизация на сгради и съоръжения
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции, 3 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за нормативите и

техните изисквания по отношение на изготвянето на технически паспорти за нови и
съществуващи сгради; процедурите и сроковете за съставяне на технически и
енергиен паспорт и енергиен сертификат при различни категории строежи, както и
съдържанието, реда на изготвяне, регистрация и съхранение на техническите и
енергийни паспорти; основните технически параметри на строежите и техните
нормирани стойности; изготвяне на технически и енергиен паспорт; извършване на
обследвания на сградите и съоръженията, както и определяне стойностите на основни
енергийни параметри и класа на строежа по енергопотребление.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с нормативите и техните

изисквания по отношение на изготвянето на технически паспорти за нови и
съществуващи сгради. Разглеждат се процедурите и сроковете за съставяне на
технически и енергиен паспорт и енергиен сертификат при различни категории
строежи, както и съдържанието, реда на изготвяне, регистрация и съхранение на
техническите и енергийни паспорти. Студентите се запознават с основните
технически параметри на строежите и техните нормирани стойности.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Закон за устройство на територията
• Закон за енергийната ефективност
• Закон за техническите изисквания към продуктите
• НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
• НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

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

15. Методи за оценка и критерии: Защита на курсов проект, писмен изпит в тестова
форма с продължителност 1 час. На студентите е предоставена точковата система за
оценка.

16. Език на преподаване: български, английски


