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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса: Строителни материали 
2. Код на курса: CIE 1019 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: втора 
6. Семестър: четвърти 
7. Брой кредити: 6 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец 
9. Резултати от обучението за дисциплината – придобиват се знания за произхода, 

състава, строежа и свойствата на строителните материали чрез изучаване на 
технологиите за производство, методите за изпитване и областите на приложение на 
разглежданите строителни материали. Придобиват се умения за правилен подбор на 
материалите в зависимост от експлоатационните условия с цел постигане на 
устойчивост, надеждност и дълготрайност на проектираните от тях конструкции и 
елементи. 

10. Начин на преподаване: директно 
11. Предварителни изисквания: строителна физика, строителна химия и теоретична 

механика 
12. Съдържание на курса (анотация): разглеждат се въпроси свързани със състава, 

строежа, свойствата и областите на приложение на строителни материали като скали, 
свързващи вещества, бетони, метали, керамика, стъкло, дървесина, полимери. 
Технологиите на производство и начините за определяне на свойствата на 
строителните материали са съществена част от съдържанието на курса. Дават се 
знания и за разрушаващите влияния върху строителните материали и за начините за 
тяхната защита. Изучават се и изолационните материали, използвани в 
строителството. 

13. Библиография 
• Симеонов Й. и др. - Строителни материали, «Техника», София, 1991 
• Петкова-Слипец Р. – Строителни материали, електронен учебник, 2010 
• Айрапетов Г.А.- Строительные материалы, „Феникс”, Ростов-на-Дон, 2005 
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2006 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни 

упражнения, консултации, самостоятелна подготовка. 
15. Методи и критерии на оценяване: изпит, провеждан по конспект и състоящ се от две 

части – писмен и устен. За писмения изпит има разработени изпитни билети, всеки от 
които съдържа три въпроса. Продължителността на изпита е 2 часа. Устният изпит се 
провежда върху разработените писмени въпроси и служи за крайното оформяне на 
оценката. В процеса на обучение се провеждат 2 контролни работи, които са 
разработени под формата на тест.  

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена по учебен план 
 
 


