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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE3010
2. Наименование на учебната дисциплина: Стоманo-стоманобетонни

конструкции
3. Вид: Задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити 4,5 (3 – лекции и 1,5 семинарни упражнения)
8. Име на лектора: д-р инж. Николай Кузманов
9. Резултати от обучението: като резултат от обучението по дисциплината

студентите ще знаят за основните изчислителни параметри, физико- механични
свойства на материалите – бетон, армировка, стоманени профили и
съединителни средства, ще придобият умения за конструиране и изчисляване на
ламаринено-бетонни плочи, съчетани греди и колони; видове съединителни
средства и определяне на носещите им способности.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да пртежават

необходимата теоретична и практическа подготовка по дисциплините, които се
изучват бакалавърския курс на специалността ССС.

12. Съдържание на курса: да се формират знания за конструиране и изчисляване на
ламаринено-бетонни плочи, съчетани греди и колони; видове съединителни
средства и определяне на носещите им способности

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене
• Цачев, Ст, Етажни сгради със стоманена носеща конструкция. Проектиране

съгласно Еврокод 1,3 и 8, София 2012
• БДС EN 1994-1-1:2005, Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-

стоманобетонни конструкции, Част 1-1: Общи правила и правила за
сгради, БИС, 2005.

• Венков, Л., Захариева-Георгиева, Б., Проектиране на комбинирани стомано-
стоманобетонни конструкции в сгради по Еврокод 4, КИИП, София, 2013

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсов проект, консултации, самостоятелна работа.

15. Методи за оценка и критерии: Методи и критерии на оценяване: писмен изпит –
защита на курсов проект – отделна оценка, писмен и устен изпит. Като елементи
на оценяване по време на обучението се вкючва: устен изпит – 20% и писмен
изпит – 80%

16. Език на преподаване:български


