
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителен инженеринг
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3176
2. Наименование на учебната дисциплина: Въздействие на строителния процес върху

околната среда
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Милена Кичекова
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания за нормативните изисквания

при изготвяне на ОВОС, както и умения за изготвяне на План за управление на
строителните отпадъци, показващ цялото движение на количествата на строителните
отпадъци от мястото на образуване до съоръжението за тяхното оползотворяване или
крайното обезвреждане, като по този начин ще се гарантира максимална степен на
оползотворяване на строителните отпадъци.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да притежават

познания по строителни материали и строителните процеси.
12. Съдържание на курса: Обучение включва запознаване с етапите от процеса на ОВОС

– преценяване на инвестиционните предложения, определяне на обхвата и преглед на
качеството на ДОВОС; Наредба за управление на строителните отпадъци, изготвяне
на ПУСО.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• Закон за опазване на околната среда
• Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014

година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда

• Закон за управление на отпадъците, ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от
13.07.2012г

• Наредба за управление на строителните отпадъци, ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в
сила от 13.11.2012 г

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации и
самостоятелна подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Изпитът е писмен и включва развиване на два въпроса
от конспекта с продължителност 2 ч.

16. Език на преподаване: български, английски


