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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2014
2. Наименование на учебната дисциплина: Стоманобетонни конструкции
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: пети
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. д-р Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения по основните

принципи за проектиране, изчисляване и детайлиране на стоманобетонни елементи
и конструкции, както и за тяхното сеизмично осигуряване.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да

притежават познания по дисциплините: Строителни материали и технологии
(CIE2018); Строителна механика I част (CIE2015) и II част (CIE2016).

12. Съдържание на курса: Курсът на обучение включва: физикомеханични свойства на
материалите (бетон и армировка); принципи на проектиране, изчисляване и
детайлиране на стоманобетонни конструкции; основни принципи на осигуряване на
конструкциите за сеизмични въздействия и на целесъобразно композиране на
вертикалните подсистеми.

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

Основна литература
• Маноилов Л., Стоманобетон, Техника, София, 2008
• Гочев Г. и др., Ръководство по стоманобетон, Техника, София, 2009
• Даалов Т., Даалов Б., Ръководство за проектиране на стоманобетонни
конструкции по Еврокод 2, ВСУ” Любен Каравелов”, 2010
• Сотиров П., Игнатиев Н., Михалева Д., Павлов Ив., Практическо ръководство по
прилагането на Еврокод 8 (EN 1998-1, БДС EN 1998-1) – Проектиране на
конструкциите за сеизмични въздействия, КИИП, 2011

Допълнителна литература
• БДС EN 1998-1:2005, Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични
въздействия, Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради,
БИС, 2005
• Taranath B.S., Reinforced concrete design of tall buildings, CRC Press, 2010

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и упражнения с
курсов проект

15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили и защитили
успешно курсовият си проект се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две
части: писмен и устен. Писменият изпит включва решаване на задача
(продължителност 2 ч.) и развиване на два въпроса от конспекта (продължителност
2 ч.). Оценяването се извършва след изтичане на съответната продължителност в



присъствието на студентите. Устната част на изпита представлява задаване на
въпроси по задачата и развитите въпроси с цел обективно оценяване на усвоените
знания и умения.

16. Език на преподаване: български


