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1. Общи сведения и основни понятия в строителната терминология. Видове строителство по 
функционално предназначение. Видове натоварвания и усилия. 

2. Събиране и разлагане на сили в равнина. Момент на сили. Двоица сили. Условия за 
равновесие на сили в равнина. 

3. Опън и натиск – основни положения, предпоставки и специфични особености. 

4. Опорни реакции в статически определими гредови елементи. 

5. Усилия в статически определими греди. Проста греда, едноконзолна греда, двойно 
конзолна греда. Натоварвания и особености.  

6. Строителни елементи – ферми, основни изчислителни положения. 

7. Строителни елементи – герберови греди и триставни дъги, основни положения. 

8. Провисвания в статически определими греди чрез графоаналитичен метод на Моор. 

9. Механични свойства на строителните материали. Видове материали и методи за 
определяне на техните якости. 

10. Бетони, свойства, начини за произвеждане и бетониране. 

11. Определяне състава на бетона. Зърнометричен състав на пясък и чакъл. 

12. Строителни конструкции. Общи сведения и основни изчислителни положения. 

13. Стоманобетонни конструкции. Конструктивни изисквания.  

14. Метални конструкции. Съединителни средства, греди, колони, ферми. 

15. Мостове, видове, натоварвания. Контрол при изпълнение и експлоатация. 

16. Изисквания, обем и съдържание на проект за организация и изпълнение на строителството. 

17. Видове строително-технологични системи за изграждане на обекти от високото 
строителство – скелетни конструкции и пакетно-повдигани плочи. Мястото на 
геодезическия контрол. 

18. Видове строително-технологични системи за изграждане на обекти от високото 
строителство – едроплощен кофраж и сглобяемо заводско строителство. Мястото на 
геодезически контрол. 

19. Измерване на усилия и деформации в строителни конструкции и инженерни съоръжения. 

20. Методически особености при статични натурни изследвания и наблюдения. 

21. Методически особености при динамични натурни изследвания. 
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