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Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
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Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 1219
2. Наименование на курса: “Проектиране и строителство на жп линии”
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението – Усвояване на знания относно основните характеристики на

движение на жп състава, елементите на железния път, ще познават и умеят да прилагат
основните нормативни изисквания за проектиране и строителство на жп линии.

10. Начин на преподаване – директно.
11.Предварителни изисквания – Теоретична и практическа подготовка по Математически

анализ, Физика, Строителни материали, Инженерна геология и хидрогеология, Строителна
статика, Инженерна геодезия, Проектиране на пътища,

12. Съдържание на курса – Студентите се запознават с основните характеристики на жп
състава, основните елементи на железния път в ситуация, надлъжен и напречен профил,
трасиране и отводнителни съоръжения при жп линии.

13. Библиография (основни заглавия):
1. Тодоров С. „Проектиране и строителство на жп линии”, учебник УАСГ, 2006 г.
2. Денчева и кол., „Ръководство за разработване на учебен проект по железопътно строителство
“, УАСГ, 2008 г.
3. Николов В., Тодоров., Пътища и железопътни линии, УАСГ, 2011
4. Лазаров К., Иванова М., Тодоров С., Учебно-методическо ръководство по проектиране и
строителство на жп линии, София, 1997г.,
5. Константинов Ю.М.,  Гидравлика, Вища школа, Киев, 1981.
6. Наредба № 55 от 29 януари 2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии,
железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
(обн. ДВ. бр.18/5.03.2004г., попр. ДВ. бр.20 от 12.03.2004г., попр. ДВ. бр.42 от 21.05.2004г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, самостоятелна подготовка, консултации.
15. Методи на оценяване:
Дисциплината завършва с оценка от писмен изпит и оценка от курсов  проект. Оценката от

изпита се формира на базата на резултата показан при развиване на два въпроса от конспекта и
работа през семестъра. Курсовият проект се разработва по задание от преподавателя и се
предава със защита. В началото на семестъра студентите получават информация за
задълженията им по дисциплината и мотивите за оценяване.

16. Език на преподаване: български


