
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 1221
2. Наименование на учебната дисциплина: Експлоатация на пътищата
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 4.5 (3 – теория, 1.5 - 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 правилната организция на експлоатацията на пътищата и
провеждане на движението в зависимост от транспортното натоварване. Създават се умения
за проектиране и планиране на пътно ремонтнита работи на базата на фактическото състояние
на пътя.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: предполага се, че студентите вече са придобили

основни познания и завършили обучението си по основни задължителни фундаментални
дисциплини като математика, физика, програмиране, чужди езици и др.; Общоинженерни
дисциплини: теоретична механика, съпромат, строителна статика, земна механика и
фундиране, инженерна геодезия, строителни материали и др.

12. Съдържание на курса: Курсът е с практическа насоченост за проектиране  по проектиране и
планиране на пътно ремонтнита работи на базата на фактическото състояние на
пътя,оразмерително натоварване и проектната скорост. Получават знания по организация на
движението в пътния участък, отводняването на пътя и задоволяването на изискванията на
движението

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /
инструменти/:
− "Проектиране и строителство на пътища”, Николов В. ,София 2008 г.
− "Техническа спецификация 2014”, София; Изпълнителна агенция „Пътища”
− ”Технически правила и нормми за поддържане иремонт на пътища”, МРРБ-АПИ, 2014г.
− "Норми за проектиране на пътища”, МРРБ, 2005г.
− "Строителство на автомобилни пътища", проф. д-р Михайлов Н., 2012г.
− "Земна механика", Германов Тр., 2011г.
− "Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки", София, Фонд «Републиканска

пътна инфраструктура
− "Наръчник по експлоатация на пътища", Кючуков Д., Врацов,Техника 1982г.

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

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

16. Език на преподаване: български


