
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3196
2. Наименование на учебната дисциплина: Ценообразуване и остойностяване на

строителни обекти
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции, 3 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за съставяне на

количествени, стойности и генерални сметки, разходни норми за ценообразуване,
видове цени за строително-монтажните работи, линейни графици, отчитане в
строителството и прилагането на специализирани софтуерни продукти Building
Manager и др.

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

познания за строителните процеси и по икономика на строителството.
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с основните елементи на

ценообразуването, номенклатурата на видовете СМР, съставяне на единични
анализни цени, използване на разходните норми за ценообразуване, изготвяне на
количествено-стойностни сметки, линейни графици, отчитане на извършени СМР и
работа със специализирани софтуерни продукти Building Manager и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Строителни сметки и цени, СЕК, София, 2016
• Организация, отчетност и приемане на строежите, СЕК, София, 2012
• Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) -

част сгради, СЕК, София, 2010
• Building Manager 12 – ръководство за работа с програмата

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

15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили и защитили успешно
курсовият си проект се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две части – писмен
и устен. За писмения изпит се подготвя количествено-стойностна сметка и линеен
график, използвайки програмен продукт Building Manager. Устният изпит се състои в
задаване на въпроси върху разработената количествено-стойностна сметка и линеен
график, като се демонстрира работата с програмен продукт Building Manager и служи
за крайното оформяне на оценката.

16. Език на преподаване: български, английски


