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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2021
2. Наименование на учебната дисциплина: Сградостроителство I
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 9
8. Име на лектора: д-р арх. Цвета Жекова
9. Резултати от обучението: Целта на курса е постигане на професионална подготовка

при усвояването  на знания и умения при архитектурното проектиране, чрез:
запознаване с традиционните и съвременни решения и изпълнения на частите на
сградите - основи, подови конструкции, стени, покриви, стълби, прозорци и врати,
окачени тавани и др.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Успешно издържан изпит и проект по

предмета „Въведение в архитектурното проектиране“.
12. Съдържание на курса: Въведение в елементи и строителни системи на сградата;

Нулев цикъл на строителните работи - земни работи, основи (фундаменти),
надосновни стени, защита на сградата от земна влага и вода; Стени – общи
положения, зидани,  изливни , сглобяеми   стени, довършване на стените – мазилки,
облицовки, обшивки; Елементи на сградата , свързани със стените- комини,
камини, шахти, слънцезащитни устройства по фасадата; Скелет на сградата –
колони, греди и гредостени и други елементи на скелета. Проектът включва
технически проект на двуетажна жилищна сграда с детайли.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Сградостроителство,Ч.Ангелов , ДИ „Техника” 2009
• Архитектурни конструкции, М.Ангелов, ДИ”Техника”2005
• Архитектурни конструкции І част, П.Софиянски, 2010
• Архитектурни конструкции ІІ част, П.Софиянски, 2011
• Ернст Нойферт, Архитектурно проектиране (Bauentfurts lehre),2010
• Покривни остъклявания,Мл.Милянов,  ДИ”Техника”, 1989 Преизд 2007
• Курс от лекции по „Сградостроителство” , Мл.Мирянов 2011-
• Свитъци за ксероксиране + ДВД дискове
• Наклонени покриви, Ч.Ангелов, 2011

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекционен курс,
практически упражнения, консултации.

15. Методи за оценка и критерии: Курсовият проект се оценява от комисия от
преподавателския състав.

16. Език на преподаване: български


