
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Пътно строителство
Образователно-квалификационна степен: магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1008
2. Наименование на курса: Строителство на пьтища
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: доц. инж. Валентин Манчев
9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по
дисциплината студентите ще придобият разширени и усъвършенствани познания в
областта на строителството на пътища и пътни възли, предназначението на различните
видове пътни конструкции; конструктивните пластове и др., ще придобият умения за
оразмеряване и детайлиране съгласно българските и европейски нормативи.
10. Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: студентите трябва да са завършили обучението си за
строителни инженери с образователно- квалификационна степен „бакалавър”, да са
получили необходимата теоретична и практическа подготовка.
12. Съдържание на курса: да се формират знания, теоретични основи за строителство на
пътища; видове строителни почви и класификация; методи за изпълнение на
строителните работи в изкоп и насип; машините, които се използват; транспортирането
на земните маси и изчисляване на разпределението на земните маси.
13. Библиография:
 Николов В. „Проектиране и строителство на пътища”, София , 2008.
 „Техническа спецификация 2009”, София, ИА, „Пътища”, 2009.
 „Норми за проектиране на пътища” – Част IV, „Земно тяло”, МРРБ,  2005.
 „Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки», София, Фонд
„Републиканска пътна инфраструктура”.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации, самостоятелна работа
15. Методи и критерии на оценяване: защита на курсов проект – отделна оценка, писмен
и устен изпит. Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва:
присъствие на занятия – 10%, устен изпит – 20% и писмен изпит– 70%. Финалният изпит
преставлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената оценка студентите
получават в деня на изпита на база показаните знания.
16. Език на преподаване: български.


