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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3015
2. Наименование на дисциплината: Енергийна ефективност и соларно строителство
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц.д-р инж. Росица Петкова
9. Резултати от обучението за дисциплината: като резултат от обучението по

дисциплината студентите ще знаят за нормативните изисквания на енергийната
ефективност (ЕЕ), за методите при оценка разхода на енергия в сграда, за
провежданите ЕСМ, за соларното строителство с цел икономия на енергия и
енергийна устойчивост на сградата от приложение на слънчеви колектори и
фотоволтаици, ще придобият умения за разработване на енергиен паспорт и
енергийна категоризация на сградата.

10. Начин на преподаване : директно
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават предварителни знания

по физика, строителни и изолационни материали, енергосъобразно проектиране и
строителни технологии.

12. Съдържание на курса (анотация):да се формират знания за нормативните изисквания
за ЕЕ, методите и основните мерки за изпълнението им, приложението на
съвременните технически средства за достигане енергийните показатели на сградата,
за соларното строителство на съоръжения за подобряване на ЕЕ с приложение на
слънчеви колектори и фотоволтаични модули.

13. Библиография.
− Закони и подзаконови нормативни документи в областта на ЕЕ
− Калоянов Н., Шаранков В.,Хаджиева Ил.,Братанов М.,„Ръководство за обследване за

енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, ТУ-София, изд. „Софттрейд”,
2006

− Jackson F.,Dragon G. Planning & Installing Photovoltaic Systems, Berlin 2007.
− Калоянов Н., Шушулов К., Хаджиева Кл., Братанов М., „Изчисляване на годишен

разход на енергия в сгради”, ТУ-София, изд.”Софттрейд” – 2006 г.
− Hurley P .Build Your Own Solar Panel. Wheelock Mountain Publications 2006
− Christopher L,Photovoltaics.Design and installation manual.Solr Energy international 2004.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинари, консултации
и самостоятелна работа

15. Методи и критерии на оценяване. Методите за оценяване са: а) писмен изпит и
допълнително събеседване по време на изпитната сесия, като подготовката се провежда
по конспект; б) разработване и защита на есе по задание; в) оценяване в процеса на
обучение -два пъти през семестъра; г) разработване на части от вероятна тема за
дипломна работа.

16. Език на преподаване: български


