
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Пътно
строителство”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1211
2. Наименование на учебната дисциплина: Градско движение и улици
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 6 (3 – теория, 3 - курсов проект и кр. 1,5 от практика
8. Име на лектора (и): доц. инж. Валентин Манчев
9. Резултати от обучението: Усвояване на основни знания в дисциплината относно:

теоретичните основи на методите за организиране и провеждане на движението в
урбанизираните зони; проектирането на кръстовища в градски условия,със и без
светлинно регулиране в зависимост от транспортното натоварване. Създават се
умения за научно-обоснована организация на движението с отчитане на неговите
характерни особености, както и за проектиране на улиците като сложни инженерни
съоръжения, на базата на задълбочени познания.

10. Предварителни и съпътстващи изисквания: основни фундаментални дисциплини:
математика, физика, програмиране, чужди езици; инженерни дисциплини:
теоретична механика, съпромат, строителна статика, земна механика и фундиране,
инженерна геодезия, строителни материали,  проектиране на пътища и др.

11. Съдържание на курса: Студентите получават знания по организация на движението
в кръстовището, отводняването на заетата площ и удовлетворяването на
изискванията за движението.

12. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси /инструменти/:
1. "Ръководство за проектиране на улици и градско движение”, Тодоров Т.,

Гутева Д., Попов Б., УАСГ, София, 2001г.
2. Наредба №2 от 29.06.2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-

транспортни системи на урбанизраните технологии, ДВ бр.86 от 1.10.200г.
3. Методика за изчисляване на транспортно-техническите параметри на

сфетофарните уредби на територията на столицата, СНС, София, 1983г. –
действаща.

4. "Проектиране и строителство на пътища”, Николов В., София 200г.
5. "Строителство на автомобилни пътища", Михайлов Н., 2012г.
6. "Ръководство за проектиране на пътища”, доц. д-р инж. Николов В.; ас. инж.

Гаджов И., София 2010г.
7. Техническа спецификация, МРРБ, АПИ, София, 2014г.

13. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции; семинарни
упражнения, курсов проект, консултации, самостоятелна работа.

14. Методи за оценка и критерии: защита на курсов проект; писмен изпит по теми
от конспекта

15. Език на преподаване: български


