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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE1228
2 Наименование на курса: Пътно и жп строителство
3. Вид на курса: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 4,5 (3 – лекции и 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението: Усвояване на знания относно конструкцията и основните

елементи на пътя, материалите и методите за изграждането им; основни принципи на
проектиране и оразмеряване; видовете железни пътища и тяхното устройство.

10. Начин на преподаване: директeн
11.Предварителни изисквания: Теоретична и практическа подготовка по

дисциплините Геодезия, Дескриптивна геометрия и техническо чертане и Компютърни
програми в проектирането.

12. Съдържание на курса: Студентите се запознават с основните видове пътни елементи
и съоръжения при пътищата и жп линиите, пътните кръстовища и пътните възли,
нормативните изисквания за проектиране и оразмеряване на основните им елементи,
експлоатацията и поддържането на пътищата.

13. Библиография:
1.Сотиров Д., Проектиране на пътища, Техника, София, 1983
2.Щилиянов Г., и колектив, Проектиране и строителство на автомобилни пътища,
Техника, София, 1985
3.Трифонов И., Първанов, Ръководство за проектиране на пътища, ВИАС, София,
1995
4.Цонев М., Пътно строителство, Техника, София, 2010
5.Норми за проектиране на пътища, Приложение към чл.4 от Наредба запроектиране
на пътища, обн.,ДВ, бр.47, 2000
6.Иванов Г., Горно строене и поддържане на железния път, Техника, София, 1980
7.Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог, Учебно-
практическое пособие, Инфра-Инженерия, Москва, 2005

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции,
семинарни упражнения, курсов проект, самостоятелна подготовка, консултации.

15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с оценка от писмен изпит и оценка
от курсов проект. Оценката от изпита се формира на базата на резултата показан
на тест и работа през семестъра. Курсовият проект се разработва по задание от
преподавателя и се предава със защита. В началото на семестъра студентите получават
информация за задълженията им по дисциплината и мотивите за оценяване.

16. Език на преподаване: български


