
К О Н С П Е К Т 
 

по “Сградостроителство”, за специалността ССС 
 

1. Основни понятия-строителство, архитектура, сграда, видове сгради. Елементи 
на сградата. Конструкция – основни понятия, носеща конструкция, неносеща 
конструкция. Видове носещи елементи. Конструктивни структури, конструктивни 
системи и схеми- хоризонтални и вертикални. 

2. Основи  /фундаменти/. Основни понятия-земна основа и строителна почва. 
Видове натоварвания на сградата. Видове фундаменти и изпълнение. Плитко и 
дълбоко фундиране. 

3. Нулев цикъл на сградата. Надосновни и цокълни стени- функции и изпълнение. 
Изолация на елементите от нулевия цикъл от почвена влага и почвена вода. 

4. Стени. Класификация и функции. Сгради с безскелетна носеща конструкция със 
зидани носещи стени. Видове зидарийни тела и строителни разтвори.  Правила 
за зидане, видове  превръзки.  Комини – изисквания,  видове и изпълнение. 

5. Изливни /лети/ стоманобетонни носещи стени- същност и особености. Сгради с 
безскелетна конструкция, изпълнявани с широкоплощен кофраж. Същност на 
строителната технология, видове широкоплощен кофраж за изпълнение на 
стени и подови конструкции. Обемно-пространствена характеристика на 
сградите изпълнявани с широкоплощен кофраж. Основни хоризонтални 
конструктивни схеми. Топлоизолация на външни /фасадни/ стоманобетонни 
стени. 

6. Изливни /лети/ стоманобетонни носещи стени, изпълнявани със  строителен 
метод  пълзящ кофраж и постъпателен кофраж. Същност на строителната 
технология и обемно-пространствена характеристика на сградите. Хоризонтални 
конструктивни схеми, изпълнение на подовите конструкции. 

7. Скелетна носеща конструкция- обща характеристика. Елементи на скелета. 
Конструктивни решения при скелетна носеща конструкция- хоризонтални и 
вертикални схеми. 
Монолитен стоманобетонов скелет. Елементи на скелета- вертикални елементи 
/колони/ и  хоризонтални  елементи /подови конструкции/. Схеми на гредови, 
безгредови на ребрести и касетирани подове. Изпълнение. Видове кофражи и 
комбинирано сглобяемо-монолитно изпълнение. Елементи за укрепване на 
скелета срещу хоризонтални сили.  Привързване на фасадните и вътрешните 
неносещи стени към колоните и гредите на скелетната конструкция. 

8. Сглобяем стоманобетонов скелет за етажни сгради. Обща характеристика, 
принципи на разчленяване на скелета. Видове вертикални и хоризонтални 
елементи и връзки между тях. Хоризонтални и вертикални конструктивни схеми 
при сглобяем  стоманобетонов скелет. Сглобяема скелетна безгредова 
строителна система с предварително напрягане на строежа. Сглобяема 
скелетна гредова конструкция с ивични подови понели с надлъжни кухини. 

9.  Стоманен скелет за етажни сгради. Обща характеристика, конструктивни схеми – 
хоризонтални и вертикални. Вертикални елементи- колони, окачвачи. Подови 
конструкции, изпълнение със стоманена, стоманобетонна-монолитна и 
стоманобетонна сглобяема подова основа. Връзка колона - фундамент, колона 
– колона, колона и греди на подовата конструкция.   Осигуряване на скелета 
срещу хоризонтални сили. Противопожарна защита на елементите на скелета.  

10. Фасадни неносещи стени - изисквания и класификация. Леки фасадни неносещи 
стени- топлотехническа характеристика. Материали за тяхното изпълнение и 



конструктивни решения- скелетни и безскелетни. Детайли на закрепване на 
леките фасадни стени – скелетни и безскелетни към основната носеща 
конструкция на сградата. 

11. Фасадни неносещи стени. Тежки фасадни неносещи стени- топлотехническа 
характеристика. Монолитни /зидани/ и сглобяеми /от големи и от ивични панели/  
тежки фасадни неносещи стени. Изпълнение на топлоизолацията. 
Вентилируеми фасади- носещи и облицовъчни елементи. 

12. Вътрешни неносещи преградни  стени. Класификация и изисквания. Зидани 
тежки  неносещи вътрешни преградни стени от керамични, газобетонни и 
гипсови блокове. Тежки и леки неносещи вътрешни преградни стени от 
сглобяеми ивични панели. Детайли на закрепване към под и таван. Леки 
преградни стени с послоен монтаж /системи за сухо строителство/, видове, 
изисквания и начин на изпълнение.  Мобилни стени- връзка с под и таван.  

13. Дървени подови конструкции- елементи на гредореда. Довършителни работи 
при монолитни стоманобетонни подови конструкции- подови настилки и окачени 
тавани. Видове, елемнти и изпълнение. 

14. Стълби. Елементи на стълбите. Класификация. Оразмеряване. Правила за 
конструиране. Конструктивни схеми на монолитни стоманобетонови двураменни 
стълби. Детайли на настилка и парапет. 

15. Покриви. Общи понятия. Покриви с голям наклон – скатни покриви. 
Характеристика и елементи на скатните покриви. Покривни линии. Дървени 
покривни носещи конструкции- елементи. Видове стоящи и висящи ферми. 
Определяне на местата на фермите в плана на покрива. Видове покривки за 
скатни покриви- изпълнение с керемиди, с битумни керемиди, с обшивка от 
метални листове. Детайл на стрехата. 

16. Плоски покриви. Характеристика, елементи и начини на отводняване- външно и 
вътрешно, покривни линии. Конструктивни  решения на плоски покриви- топъл и 
студен плосък покрив. Видове топли покриви – решение на изолационните 
пластове и  материали  за тяхното изпълнение. Характерни детайли - на борд, 
вътрешен завършек, при водоприемник. 

17. Врати и прозорци. Врати, видове според начин на отваряне, конструкция и 
материал. Врати от дърво /двойно ковани, таблени  и пресувани/, основни 
детайли. Прозорци- видове  според начин на отваряне, конструкция и материал. 
Прозорци от дърво, основни детайли на двукатен, на слепен и на еднокатен 
прозорец със стъклопакет. 
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