
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: Дескриптивна геометрия и техническо чертане 
2. Код на курса: МАТ 1004 
3. Вид на курса: задължителен 
4. Ниво: бакалавър 
5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: първи 
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции и 3 – семинарни упражнения и курсова задача) 
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Янко Милев 
9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите се запознават със 

стандартните изисквания и правила за изготвяне на различните видове 
архитектурни и строителни чертежи, с различните видове знаци, символи и 
условни означения, както и с видовете шрифтове, използвани за надписване на 
чертежи; студентите да усвоят основните зависимости и принципи на работа с 
трите главни проекции – монжова, аксонометрия и перспектива. 

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

от обучението по математика в средното училище. 
12. Съдържание на курса (анотация): общи изисквания и оформяне на чертожните 

листове, формати, чертожни инструменти и материали, видове линии, надписи и 
технически шрифтове, мащаби,условни означения, стандартно регламентирани 
знаци и символи; видове чертежи в строителството. 

13. Библиография: 
• Данаилова Н., Геометрични основи на перспективата , изд. Календар, С, 2008 
• Данаилова Н., Велинова Л., Аксонометрия, УАСГ, 2010 
• Данаилова Н., Зарева Цв., Ръководство по дескриптивна геометрия, УАСГ, 

2011 
• Чорбаджиев Д., Дескриптивна геометрия , Наука и изкуство, С, 1995 

14. Методи на обучение: лекции, семинарни упражнения, курсова задача, 
консултации, самостоятелна подготовка. 

15. Методи на оценяване: В края на семестъра студентите получават две оценки –
оценка от изпит и оценка на курсова задача. Оценката от изпита се формира на 
базата на две контролни работи, проведени през семестъра върху задачи от 
раздела “Дескриптивна геометрия” и резултата на изпита. Курсовата задача, 
включва изготвяне на 8 бр. чертежи и три задачи от раздела “Дескриптивна 
геометрия”, чиито условия и изисквания за изпълнение се задават в началото на 
семестъра чрез индивидуално задание. В края на семестъра студентите предават 
курсовите си задачи със защита, въз основа на което получават втората оценка 
по дисциплината.  

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


