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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2018
2. Наименование на учебната дисциплина: Строителни материали и технологии
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец
9. Резултати от обучението: Чрез курса по „Строителни материали и технологии”

бъдещите архитекти усвояват връзката състав-структура-свойства-приложение на
строителните материали. Придобиват знания за съвременните материали и изделия,
използвани в строителството, архитектурата и дизайна. Придобиват умения за
правилен подбор на материалите с цел постигане на устойчивост, надеждност и
дълготрайност на проектираните от тях конструкции и елементи.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: базови познания по физика, химия и

механика.
12. Съдържание на курса: дисциплината “Строителни материали и технологии” изучава

суровините, технологиите на производство, състава, свойствата и областите на
приложение на строителни материали като скали, свързващи вещества, бетони,
метали, керамика, стъкло, дървесина, полимери. Дават се знания за разрушаващите
влияния върху строителните материали и за начините за тяхната защита. Изучават
се изолационните материали, използвани в строителството.

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

Основна литература
1. Симеонов Й. и др. - Строителни материали, «Техника», София, 1991
2. Петкова-Слипец Р. – Строителни материали, електронен учебник, 2010
3. Айрапетов Г.А.- Строительные материалы, „Феникс”, Ростов-на-Дон, 2005

Допълнителна литература
1. Kumar Mehta P. – Concrete–Microstructure, Properties and Materials, McGraw-
Hill, 2006
2.БДС EN 206-1:2002Бетон.Част1:Спецификация,свойства,производство и
съответствие
3. БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна
стомана.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
15. Методи за оценка и критерии: В процеса на обучение се провеждат 2 контролни

работи, разработени като тестове. При оценки и от двете контролни работи най-
малко Много добър 5, студентът се освобождава от изпит. Обучението завършва с
изпит (писмен и устен), под формата на тест, включващ набор от отворени и
затворени въпроси. Продължителност на изпита - 2 часа. Устният изпит се



провежда върху разработените писмени въпроси и служи за крайното оформяне на
оценката. Във всички тестове верният отговор е носител на точки, които са
предварително посочени и зависят от сложността на въпроса. Сумарният брой
точки и техният еквивалент в оценка са посочени в табличен вид в края на теста.
Всички студенти получават мотивирано становище за поставената оценка.

16. Език на преподаване: български, руски, английски


