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ИЗИСКВАНИЯ 
 

на катедра „МАСИВНИ КОНСТРУКЦИИ” към студентите 
за заверка на проектите и явяване на изпити 

 

 А. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ 
1. Упражненията и лабораторните занятия са задължителни за студентите. Студентите са длъжни да 

посещават редовно учебните занятия с административно определените учебни групи и 
преподаватели. 

2. Студентите трябва да работят ритмично в часовете за упражнения и да изпълняват учебните 
изисквания в определените от преподавателите срокове. При неспазване на сроковете заверка за 
упражнения не се получава. 

3. Студентите могат да отсъстват от упражнения (преподаване и корекции) максимум 3 пъти 
(включително и по болест). При повече отсъствия губят право на заверка за упражнения по 
съответния предмет. 

4. Проектите се заверяват само в завършен вид на белова, а лабораторните протоколи - по графика, 
оповестен от преподавателя. Проектът е завършен, когато чертежите са подробно и старателно 
изчертани на компютър, а обяснителната записка е четливо написана с молив, химикал или на 
компютър. Подпис в книжката за упражнения се получава при редовно присъствие в 
упражненията след заверка и защита на проекта. 

5. Студентът може да се яви на изпит само след подпис за лекции и упражнения с нанесена в 
проекта оценка от преподавателя, заверил проекта. Когато по програма са предвидени 
лабораторни упражнения, студентът може да се яви на изпит след заверка на всички протоколи, с 
нанесена оценка върху тях и подпис за лекциите. 

6. За да се явят на изпит по „Стоманобетон”, необходимо е студентите да са изпълнили точки 1,2,3,4 
и 5 от раздел „А” и да са положили изпитите по „Съпротивление на материалите” и „Строителна 
статика - част I и II”. 

7. Студентите могат да се явяват на изпит по „Стоманобетонни конструкции”, „Стоманобетонни 
мостове” и „ОбИСК” само след положен изпит по „Стоманобетон”. 

8. Студентите имат право да се явяват на изпит по „Специални стоманобетонни конструкции” и по 
„Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия” само след положен 
изпит по „Стоманобетонни конструкции”. 

9. Сроковете за семестриалната заверка се определят от деканите на факултетите. 
 
 Б. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО 
 За да се явят на изпит по „Стоманобетон”, необходимо е студентите да са изпълнили точки 
1,2,3,4 и 5 от раздел „А” и да са положили изпитите по „Съпротивление на материалите” и 
„Строителна статика – част І”, а по „ОБИСК” - точки 1,2,3,4 и 5 от раздел „А” и да са положили 
изпитите по дисциплините „Съпротивление на материалите”, „Стоманобетон” и „Строителна статика 
– част І и ІІ”. 
 

В. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ  ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И 
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТИ 

 Студентите от други факултети, които имат изпити към катедра „Масивни конструкции”, 
трябва да са изпълнили точки 1,2,3,4 и 5 от раздел „А” и да са положили следните изпити: за 
студентите от ХТФ - по „Съпротивление на материалите” и „Строителна статика”, а за студентите от 
специалност „Архитектура” – по „Строителна механика”. 
 

Всички задания за упражненията към катедра „Масивни конструкции” важат в рамките 
на една учебна година (до началото на следващата учебна година). 
 
София, февруари 2023 г.               РЪК. КАТЕДРА:  

(проф. д-р инж. Б. Георгиева) 


