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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PYT 1004
2. Наименование на курса: Транспортни системи
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6,0
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Анета Георгиева
9. Резултати от обучението: в дисциплината се получават знания за планиране

развитието на транспортната система в транспортно-икономически, екологични и социални
насоки. Студентите се запознават със същността на Европейската транспортна система;
целите и приоритетите й; комбинираните интер-модални превози.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: предполага се, че студентите вече са завършили

обучението си за строителни инженери с образователно-квалификационна степен
„бакалавър”. Получили са необходимата теоретична и практическа подготовка.

12. Съдържание на курса: основни знания за видовете транспорт, планиране и развитие
на транспортните системи, транспортни коридори, интелигентни транспортни системи и др.

13. Библиография (основни заглавия):
 Наредба № 2/29.06.204 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи
на урбанизраните технологии, ДВ, бр. 86 от 2004 г.
„Стратегия за развитие на транспортната система на Р България до 2020 г.” от 03.2010 г.
 Директива 2010/40/ EU за ИТС от 07 юли 2010 г.
 Директива 92/106/ЕЕС от 07.12.1992 г.
 Европейско споразумение за най-важните линии за международни комбинирани превози и
свързаните с тях обекти /ратифицирано със закон, Д.В. бр. 55/1994 г.
 Решение на МС № 887 от 22.12.2000 г., издадено от МТиС.
 Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари.
• Николов В. Проектиране и строителство на пътищата, София 2008.
 Първанов Х. „Някои тенденции в развитието на Европейската транспортна система”,
УНСС, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 5 от 2007 г.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации.

15. Методи на оценяване: писмен и устен изпит. Като елементи на оценяване по време
на обучението са: присъствие на занаятия - 10%, устен изпит - 20% и писмен изпит-70%.
Изпитът представлява два въпроса от конспекта. Мотивите за получената оценка
студентите получават в деня на изпита въз основа на показаните знания.
16. Език на преподаване: български


