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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2008
2. Наименование на учебната дисциплина: Индустриални и транспортни сгради и

комплекси-1 теория
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора:  д-р арх. Цвета Жекова
9. Резултати от обучението: Ще се разработват сградни комплекси (индустриални или

транспортни) на модулен принцип. Тези  проекти ще затвърдят познанията и
уменията на студентите и ще бъдат много добра изходна база за обучението  и
проектирането на индустриални територии и задачите в профилиращите семестри.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: за провеждане на курса на обучение по

Модул1–„Производствени структури” е необходимо студентите да са завършили
успешно базисното обучение, вкл. в 3 семестър.

12. Съдържание на курса: Производствени структури.Класификации. Предимства и
недостатъци. Обемно-планировъчни решения. Застрояване, ориента-ция и
осветление. Архитектура, конструкции и изпълнение. Спомагателни сгради, звена и
съоръжения. Комплексно обществено обслужване  в  индустриалните  струк-тури и
територии: управление и администрация;  СХЗ;  обществено хранене;
здравеопазване, битово обслужване и др.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Сиврев Л. Я. – Комплексно обществено обслужване на промишлените

предприятия и територии. Базисни, площни и териториални показатели.
КНИПИТУГА, София, 1985г.

• Сиврев Л. Я. – Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни
звена към промишлените предприятия. УАСГ, София, 1992г. Актуализация –
2006 и 2009г.

• Сиврев Л. Я.  Др - Кухнята в промишлените предприятия и територии, УАСГ,
София, 1998г. Актуализация-2008 и 2009г.

• Сиврев Л.Я. - Българската промишлена архитектура, видяна през 1980/81г.
Учебник за студенти от пети и 2/3 курс и др. ВСУ„Черноризец
Храбър”,Варна,2011г.

• Сиврев Л. Я. - . Индустриални и транспортни сгради и комплекси-Модул1
(Производствени и транспортни структури и обслужващи звена). Учебник .
Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012г.

• Сиврев Л. Я. - Индустриални и транспортни сгради и комплекси-Модул2
(Производствени територии и инфраструктури). Учебник . Варна, ВСУ
„Черноризец Храбър”, 2012г.

• Делибашев А. - Промишлени сгради. София, 1969г.



• Марковски П. - Типология на промишлените сгради.Част I-Хранителна
промишленост. София, 1959г.

• Писарски М. и Аврамова А. - Промишлени сгради. София, 1987г.
• Костов Д. К. - Архитектура на промишлените и гражданските сгради.

София, 1989г.
• Костов Д. К. – Типология на промишлените сгради. София, 1982г.
• Костов Д. К. – Архитектура на инженерните съоръжения. София, 1979

година.
• Василев В. Д. - Земеделски сгради. София, 2001г.
• Ангелов Г. М. - Архитектурни конструкции. София, 1989г.
• Хаджиев С.и др. –История на завод „Дружба”,Варна, 1985г.
• Николаев И.С. и др. –Архитектурная типология промышленных предприятий.

Москва , 1975г.
• Орловский Я.Б. и др. – Архитектура гражданских и промышленных зданий.

Промышленные здания. Москва, 1991г.
• Ким Н.Н. - Промышленная архитектура. Москва, 1988г.
• Ким Н.Н. и др. - Архитектура промышленных предприятий, зданий и

сооружений. (Справочник проектировщика). Москва, 1990г.
• Walter Henn. – Sozialbauten der Industrie. Munchen, 1972. ( от същия автор-

Industriebau : I-Planung, Entwurf, Gestaltung; II-Enwurfs und Konstruktionsatlas; III-
Internationale Beispiele.

• Mosch-Kossatz. - Betriebseirichtung-Band 2, Berlin, 1970.
• Ackermann K. - Idustriebau. Stuttgard, 1994.
• Neufert P. - Bauentwurfslehre. Braungschweig/Wiesbaden, 1992.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, изработване на
курсов проект, междинно обсъждане с междинно оценяване, индивидуални
консултации .

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит, Обсъждане, защита и оценка
на проект и писмен иустен изпит по конспект за Модул 1.

16. Език на преподаване: български


