
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Водоснабдяване и канализация със специализация „Водоснабдителни и
канализационни мрежи и съоръжения“
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 3200
2. Наименование на курса: “Електроснабдяване на В и К съоръжения”
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Милена Кичекова
9. Резултати от обучението – Чрез тази дисциплина студентите ще могат свободно да работят с
проекти, да извършват необходимите оценъчни работи и други действия, касаещи
електрозахранването и електрооборудването на ВиК системи.
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – За изучаване на дисциплината са необходими знанията,
получени по дисциплините: Приложна електротехника, Инженерни инсталации в сгради, Помпи
и помпени станции.
12. Съдържание на курса – Целта на дисциплината е да се запознаят студентите с
определянето на електрическите товари и конфигурацията на електроразпределителната мрежа
във ВиК системи, правилното оразмеряване на проводници по различни методи, както и общите
и най-често срещани елементи на електрооборудването, неговите характеристики, области на
приложение и качествени показатели. Разглеждат се електроразпределението и
електрооборудването общо, като елемент на промишлеността и в частност на ВиК системи.
13. Библиография (основни заглавия):

1.Наредба № 3:„Устройство на електрическите уредби и електропроводните линии”, 09.06.2004
г.
2.Захариев В., Л. Петканчин, М. Никлева, М. Барух, Качество на електроснабдяването, Техника,
1999 г.
3.Гинзбург С. и др., Основи на автоматиката и телемеханиката, Техника, 2001 г.
4.Терзиев С. Н., Петрова М. Т. „Приложна електротехника”, 2008 г.
5.Наредба № I 3 – 1971 „Строително – технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар”, 29.10.2009 г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: - В процеса на обучението студентите получават оценка за
индивидуалната си работа по време на семинарните занятия или за изготвените от тях доклади по
дадена тема. Тази оценка заедно с оценката от писмения изпит участват при оформянето на
крайната оценка по следната зависимост:
Кр. оценка = Оценка изпит . 0,7 + Оценка доклад и индив.работа . 0,3
Мотивите за получената оценка студентите получават в деня на изпита на база показаните
знания.

16. Език на преподаване: български


