
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: Усилване и възстановяване на строителни конструкции 
2. Код на курса: CIE 3001 
3. Вид на курса: избираема 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: трета 
6. Семестър: шести 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Дария Михалева 
9. Резултати от обучението за дисциплината: като резултат от обучението по 

дисциплината студентите ще  знаят 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, ще могат да определят предварителни вариантни изследвания и техники 
за възстановяване и усилване на стоманобетонни, зидани и стоманени конструкции.     

10. Начин на преподаване:  директно 
11. Предварителни изисквания: студентите трябва да притежават необходимата 

теоретична и практическа подготовка от  дисциплините “Строителна статика”, 
“Теория на еластичността” и “Устойчивост и динамика на строителните 
конструкции”, които се изучават в бакалавърския курс на специалността ССС.  

12. Съдържание на курса (анотация): да се формират знания за проектиране на 
възстановяване и усилване на строителни конструкции, материали и съединителни 
средства, особености на изграждането и използване на съвременни методи.  

13. Библиография – основна и допълнителна: 
• Игнатиев, Н., и др., 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. 
• 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. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации, 
самостоятелна работа. 

15. Методи на оценяване: защита на курсов проект – отделна оценка, писмен и устен 
изпит. Като елементи на оценяване по време на обучението се включва: 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, английски 
17. Практика: не се предвижда по учебен план 


