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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2183
2. Наименование на учебната дисциплина: Основи на териториалното устройство
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р арх. Александър Слаев
9. Резултати от обучението: студентите да получат общи и конкретни знания

(теоретико – приложни и проблемни), които са свързани с управлението на
територията и жизнената среда в определено физическо пространство – селищно и
междуселищно, административно и неадминистративно, а именно: населението като
динамичен елемент на всяка териториална общност, неговите потребности от
социални дейности и социална инфраструктура, развитието на селищната мрежа и
населените места, техническата инфраструктура и режимите за устройство на
територията, индикаторите на устойчивото развитие и екологизация на околната
среда, въздействията на плановете за ТУ върху качествата на структурните системи
на околната среда и др.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: завършени курсове по предходните

дисциплини
12. Съдържание на курса: Проблемите, задачите, обхвата и приложението на плановете за

стратегическо развитие и оперативно управление на жизнената среда – природна и
антропогенна, в националната територия и нейните структурни единици. Включени са
трите равнища на управление на ТУ – национално, регионално и местно (общинско) до
отделното населено място, за които се разработват устройствени схеми и планове,
предназначени за съответните органи на управлението – държавни и местни, с
правомощия да ги реализират. На основата на техните предвиждания и решения се
формира и провежда координирана инвестиционна политика, предприемаческа дейност
и строителство – главно в областта на социалната и техническата инфраструктура

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти
Хрелев, С. Териториално устройство. В., 2000. (учебник).
Хрелев, С., К. Калинков. Кратък терминологичен справочник по териториално и
селищно устройство. В., 1991.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,
консултации, семинари, проекти и изследователска работа.

15. Методи за оценка и критерии: Писмен изпит 60%+ оценка от текущ контрол 40%
16. Език на преподаване: български


