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1. Код: ARC1280
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Градска инфракструктура и сградни инсталации“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити:  4.5
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Анета Йорданова Георгиева
9. Резултати от обучението: Дисциплината дава на студентите знания за

основните видове инсталации и съоръжения в сградите, както и представа за
външните системи и мрежи, като част от инфраструктурата на населените места.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Курсът изисква

наличието на  базисни понятия в архитектурното проектиране
12. Съдържание на курса: Основните елементи на водоснабдителните и

канализационни системи на населени места, сградните водоснабдителни и
канализационни системи, противопожарните водоснабдителни системи, локални
и централни уредби за парно и водно отопление и топла вода, ОВК инсталации,
силнотоковите и слаботоковите електрически инсталации, асансьори, с
техническите мерки за безопасност и пожароопасност. Усвояват се умения и
компетентности за оразмеряване на санитарни помещения , кухни в жилищни
помещения. Запознаване с видовете чертежи и специфични графични
означения.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Петков П. и др., Ръководство по водоснабдяване и канализация на сгради,
Техника, София, 1989.

 Рашков А., И.Златенов, Проектиране на ел.уредби и електрообзавеждане,
Техника, 1992.

 Наредба №I-3 -1971 Строитено-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар, 2009.

 Иванов И. и др., Наръчник по водоснабдяване, Техника, София, 1982.
 Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради,

БСА, кн.5,6/86г., изм. бр.11/88г., бр.1/93г., изм. ДВ бр.62/95г., бр.15/96г.



 Василев, Н; Василева,И. Архитектурно художествено и рекламно осветление,
2007.

 Терзиев,Ст.; Петрова, М. Архитектурно осветление, 2009.
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции,

консултации, изработване на индивидуални доклади по зададени теми,
семинарни занятия.

15. Методи за оценка и критерии: Оценява се работата през семестъра и доклада.
Дисциплината завършва с писмен изпит в края на семестъра, с продължителност
4 часа и включващ по два въпроса от всеки раздел. Крайната оценка = Оценка
изпит . 0,7 + Оценка доклад и индив.работа . 0,3

16. Език на преподаване:   български


