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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 
1. Наименование на курса: Стоманени конструкции – 2 част 
2. Код на курса: MAS 1016 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: четвърта 
6. Семестър: осми 
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции и 3 – семинарни упражнения и курсов проект) 
8. Име на лектора: проф. д-р инж. Петър Стайков 
9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите придобиват опит и знания в 

проектирането на стоманени конструкции - конструктивните особености при 
проектиране и изпълнение на различни видове пълностенни  и прътови (ферми) 
конструкции – греди, рамки, дъги и др. 

10. Начин на преподаване: директeн 
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да притежават познания по 

дисциплините „Съпротивление на материалите”, „Строителна статика” и „Стоманени 
конструкции – 1 част”. 

12. Съдържание на курса: Студентите се запознават с видовете конструкции от стомана, 
използвани в гражданското, селскостопанско, транспортно и промишлено 
строителство; с предимствата и недостатъците на тези конструкции и случаите, когато 
трябва да бъдат предпочитани; с методите за оразмеряване на конструктивните 
елементи; с видовете съединителни средства и тяхното изчисление. Разглеждат се 
конструктивните особености при проектиране и изпълнение на различни видове 
пълностенни  и прътови (ферми) конструкции – греди, рамки, дъги и др. 
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• Венков, Л., Драганов, Н. и др., Ръководство за проектиране на стоманени 

конструкции, Т., С., 1986. 
• Драганов, Н, Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции, 

Строителни конструкции, 2006 
• Венков, Л, Проектиране на стоманени конструкции на сгради по еврокод 3 – част 

1, Строителни конструкции, 2000 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни 

упражнения, курсов проект, консултации, самостоятелна подготовка. 
15. Методи и критерии на оценяване: Писмен и устен изпит като допускането до изпит 

става след заверен и защитен курсов проект.  
16. Език на преподаване: български 
17. Практика: не е предвидена по учебен план  


