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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3001
2. Наименование на учебната дисциплина: Възстановяване и усилване на строителни

конструкции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година на обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции, 1,5 – семинарни упражнения и курсова задача и 1,5 –

практика)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева
9. Резултати от обучението: Студентите придобиват знания и умения за

предварителните проучвания необходими за проектиране на възстановяване и
усилване на строителни конструкции, материали и съединителни средства,
особеностите на статико-динамичен анализ, оразмеряване и детайлиране при
проектиране на възстановяване и усилване на строителни конструкции.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да притежават

познания по дисциплините Стоманобетонни конструкции (CIE1049), Стоманени
конструкции I (MAS1015) и II част (MAS1016) и Устойчивост и динамика на
строителните конструкции (CIE1023).

12. Съдържание на курса: Обучение включва проектиране на възстановяване и усилване
на строителни конструкции, избор на подходящи материали и съединителни средства,
особености на изграждането и използване на съвременни методи.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси/инструменти:
• БДС EN 1998-3:2005, Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични

въздействия, Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради, БИС, 2005
• Васева Е., Сотиров П., Игнатиев Н., Михалева Д., Павлов Ив., Практическо

ръководство по прилагането на Еврокод 8-3 ”Проектиране на конструкции за
сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради”,
КИИП, София, 2012

• Игнатиев Н. и колектив, Някои особености при възстановяване и усилване на
повредени от земетръс стоманобетонни конструкции, Резон, София, 1995

• Венков В., Игнатиев Н., Възстановяване и усилване на масивни конструкции на
сгради, Техника, София, 1988

• Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони, 2012

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсова задача, практика, консултации и самостоятелна
подготовка.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите, които са разработили и защитили успешно
курсовата си задача се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две части: писмен и
устен. Писменият изпит включва развиване на два въпроса от конспекта
(продължителност 2 ч.). Устната част на изпита се състои в задаване на въпроси по
развитите теми с цел обективно оценяване на усвоените знания и умения.

16. Език на преподаване: български, английски


