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 СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ 
катедра ”МЕТАЛНИ, ДЪРВЕНИ И ПЛАСТМАСОВИ КОНСТРУКЦИИ” 

 

 

1. Теми и обекти, които трябва да бъдат посетени и разгледани по време на учебната практика по 
“Строителни конструкции” на студентите от специалност ССС – III-ти курс през учебната 2018/2019 
година и съответните отговорници от катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”: 
 

Тема А: Стоманени мостове. (Не са необходими каски!!!!) 
 Обект А: Стоманен рамков мост и стоманена естакада в кв. Мусагеница. 

Отговорник: гл. ас. д-р инж. Стоян ИВАНОВ. 
Сборен пункт: До сградата на EUROMARKET Industrial, кръстовището на бул. ”Андрей Ляпчев” и бул. 
“Академик Андрей Сахаров ” (авт. 88, 413, 314, 111, 113, 4 и тролей 5). 
 

Тема Б: Дървена покривна конструкция. (Необходими са каски!!!!) 
  Обект Б: Дървена покривна ферма на хидравлична лаборатория на УАСГ. 

Отговорник: доц. д-р инж. Деляна БОЯДЖИЕВА. 
Сборен пункт: Ректората на УАСГ - партер. 
 

Тема В: Стоманена радио-локационна кула. (Не са необходими каски!!!!) 
Обект В: Стоманена ставно-прътова конструкция. 

Отговорник: гл. ас. д-р инж. Ирена ХАДЖИЯНЕВА. 
Сборен пункт: Пред метростанцията на „Летище София“ – Терминал 2. 
Метро и автобуси: 84 и 384 (последна спирка). 
 

Тема Г: Стоманени прътови конструкции и мостове (Не са необходими каски!!!!) 
  Обект Г: Стоманен мост от тип прътова греда (ферма). 

Отговорник: гл. ас. д-р инж. Васил ГЕОРГИЕВ. 
Сборен пункт: Пред метро станция Обеля. 
 

Тема Д: Представяне на УНИЛ към катедра МДПК (Не са необходими каски!!!!) 
  Обект Д: Загуба на устойчивост на условно центрично натиснат прът. 

Отговорник: доц. д-р инж. Вътю ТАНЕВ. 
Сборен пункт: Партер на УАСГ на корпус „Б“. 

2. График за провеждане на учебната практика: 

I II Iа и Iз
1, 2, 3 4, 5, 6 1а и 1з

13 - 16 Обект - "A" Обект - "Б" Обект - "Г"
09 - 12 Обект - "Б" Обект - "А" Обект - "В"
13 - 16 Обект - "В" Обект - "Г" Обект - "Д"
09 - 12 Обект - "Г" Обект - "Д" Обект - "A"
13 - 16 Обект - "Д" Обект - "B" Обект - "Б"
09 - 12
13 - 16

Потоци и групи:

08.07.2019 
(Понеделник)

Дата Час

09 - 12 Лекционна зала 228,
II-ри етаж между корпус "A" и "Б".

18.07.2019 
(Четвъртък)

09.07.2019 
(Вторник)

10.07.2019 
(Сряда)

19.07.2019 
(Петък) 09 - 12

Подготовка на протоколи от всички обекти.

Защита и заверка на практиката 
за групи 5-ра , I-ви - англ. и I-ви задочен поток.

 

3. Изисквания за провеждане и заверка на протоколите от учебната практика: 
3.1. Присъствието на студентите на обектите е задължително. На всеки обект се отбелязват присъствията в 

присъствения лист. 
3.2. За всеки обект всеки студент съставя протокол с описание на обекта. Протоколите за всички обекти се 

представят при окончателната заверка на практиката. 
3.3. За заверка на практиката се представят всички протоколи от обектите, заедно със списъка за върнати каски. 

4.  Преподавателите, които заверяват практиката от катедра “МДПК” са: 
група 5 – гл. ас. д-р инж. Васил ГЕОРГИЕВ – кабинет Б748 – етаж 7. Защита на 19.07.2018; 
I-з – гл. ас. д-р инж. Ирена ХАДЖИЯНЕВА – кабинет Б734 – етаж 7. Защита на 19.07.2018. 

I-a – доц. д-р инж. Диляна БОЯДЖИЕВА – кабинет Б746 – етаж 7. Защита на 19.07.2018 


