
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителен инженеринг
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3189
2. Наименование на учебната дисциплина: Стандартизация и нормативна база в

строителството
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: инж. Ирен Дабижева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за нормативната

база в строителството на европейско и национално ниво, стандартите за строителните
продукти, необходимото съдържание на декларациите и сертификатите, с които
строителните продукти се доставят на строителните обекти и логиката на
нормативните актове, управляващи целия строителен процес.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Няма
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с нормативната база в

строителството на европейско и национално ниво, стандартите за строителните
продукти, връзката между стандартите и нормативните документи, процедурите за
оценяване на съответствието и процедурите за разработване на стандарти.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Регламент 1025/2012 относно европейската стандартизация
• Закон за националната стандартизация
• Правила за работа по националната стандартизация
• Регламент (ЕС) № 305/2011 на европейския парламент и на съвета от 9 март 2011 г.

за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара настроителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
• Наредба РД 02-20-1 от 05.02 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите в Република България
• www.mrrb.bg – сайт на Министерството на регионалното развитие и

благоустройството
• www.ec.europa.eu.gouth – сайт на Европейската комисия, Главна дирекция „Разтеж”
• www.eota.eu – сайт на Европейската организация за техническо оценяване ЕОТА

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, 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, които всеки
студент получава чрез теглене на билет (продължителност 2 ч.). Устният изпит се
провежда върху разработените писмени въпроси и служи за крайното оформяне на
оценката.

16. Език на преподаване: български, английски

http://www.mrrb.bg/
http://www.ec.europa.eu.gouth/
http://www.eota.eu/

