
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: Стоманобетонни конструкции 
2. Код на курса: CIE 1049 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: седми 
7. Брой кредити: 7,5 (4,5 – лекции; 1,5 – семинарни упражнения и курсов проект и 1,5 – 
праткика) 

8. Име на лектора: проф. д-р инж. Тотю Даалов 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите придобиват знания и умения 
по отношение на принципите за проектиране, оразмеряване и детайлиране на най-
често прилаганите в практиката монолитни и сглобяеми едноетажни и многоетажни 
скелетни и стенни конструкции, както и на пространствени тънкостенни конструкции. 

10. Начин на преподаване: директeн 
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да притежават познания по 
дисциплините: Строителна статика I и II част (CIE 1015); Стоманобетон I (CIE1046) и 
II част (CIE1047). 

12. Съдържание на курса: Обучение включва оразмеряване и детайлиране на едноетажни 
и многоетажни скелетни и стенни конструкции, изпълнявани монолитно или 
сглобяемо; предварително напрегнати конструкции; пространствени тънкостенни 
конструкции; конструктивни системи при високи сгради; методи за възстановяване и 
усилване на стоманобетонни конструкции. 

13. Библиография: 
• Памукчиев С., Стоманобетонни конструкции – 1 част, Техника, София, 2007 
• БДС EN 1992-1:2005, Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, БИС, София, 2005 

• Даалов Т., Даалов Б., Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции 
по Еврокод 2, ВСУ” Любен Каравелов”, София, 2010 

• Русев К., Стоманобетон НПБСК-ЕС2, АВС Техника, София, 2011 
• Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, Бюлетин по 
строителство и архитектура, София,  2008 

• Байков В. и др., Железобетоные конструкции, част I, 1988 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни 

упражнения, курсов проект, практика, консултации, самостоятелна подготовка. 
15. Методи и критерии на оценяване: Студентите, които са разработили и защитили 
успешно курсовият си проект се допускат до изпит. Изпитът се провежда в две части: 
писмен и устен. Писменият изпит включва решаване на задача (продължителност 2 ч.) 
и развиване на два въпроса от конспекта (продължителност 2 ч.). Оценяването се 
извършва след изтичане на съответната продължителност в присъствието на 
студентите. Устната част на изпита се състои в задаване на въпроси по задачата и 
развитите въпроси с цел обективно оценяване на усвоените знания и умения.  

16. Език на преподаване: български 
17. Практика: предвидена е по учебен план – 15 часа 


