
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 на курса: PYT1017
2. Наименование на курса: Аеродрумно строителство
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева

9. Резултати от обучението по дисциплината: като резултат от обучението по
дисциплината студентите ще придобият умения за проектиране и строителство на
аерописти; ще могат да определят направлението и броя на аеропистите; системите за
обезопасяване и др.

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

обучението си за строителни инженери с образователно-квалификационна степен
„бакалавър” и трябва да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка в
бакалавърския курс на обучение на специалности от същото професионално направление.

12. Съдържание на курса: да се формират познания – теоретически и практически в
областта на проектирането, изследването и експлоатацията на аеропистите.

13. Библиография:
 Закон за гражданското въздухоплаване (ДВ. бр.94 /1972г., посл.изм. ДВ. бр.67 /
2008г.)
 Наредба № 14/2000г. за летищата и летищното осигуряване (ДВ бр.103от
16.12.2000г.)
 Наредба № 20 от 24.11.2006г. за удостоверяване експлоатационната годност на
граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно
обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно
обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (обн. ДВ.
бр.101 от 15.12.2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19.06.2007г.).
Щилянов,Г., „Аеродрумно строителство, проучване и проектиране”, Техника.
 Онлайн източници на информация: http://www.icao.int/Pages/default.aspx

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации.

15. Методи и критерии на оценяване: 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

http://www.icao.int/Pages/default.aspx

