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1. Общи сведения и основни понятия в строителната терминология. Видове 

строителство според функционалното предназначение, нивото на терена, 

вложените в конструкциите материали. Видове въздействия. Видове усилия - 

опън, натиск, огъване, срязване, усукване. 

2. Събиране и разлагане на сили в равнина. Момент на сили и двоица сили. 

Условия за равновесие на група сили, произволно разположени в равнина. 

3. Опън и натиск – основни положения и предпоставки. Деформации и 

напрежения при опън и натиск. 

4. Опорни реакции в статически определими гредови елементи. Общи 

положения. Определяне на опорните реакции в проста греда, в конзолна греда и 

в проста греда с два конзолни участъка. 

5. Усилия в статически определими греди. Общи положения. Определяне на 

разрезните усилия в проста греда, в конзолна греда и в проста греда с два 

конзолни участъка. 

6. Строителни елементи - ферми. Определяне на разрезните усилия чрез 

последователно изрязване на възлите и чрез Ритеров разрез. 

7. Герберови греди и триставни дъги. Основни изчислителни положения. 

8. Провисвания в статически определими греди чрез графоаналитичен метод 

на Моор. Основни положения. Определяне на провисването на проста и на 

конзолна греда. 

9. Общи сведения и класификация на строителните материали. Механични 

характеристики на основните строителни материали. Определяне на якост на 

опън, на натиск и на огъване. Безразрушителни методи за определяне на 

вероятна якост на натиск. 

10. Бетони - свойства и видове. Начини за произвеждане и бетониране. 

11. Определяне състава на бетона - етап на предварителни проучвания и 

избор на материали за направата на бетон, изчислителен, лабораторен и 

производствен етап. Зърнометричен състав на пясък и чакъл. 

12. Строителни конструкции - общи сведения. Основни изчислителни 

положения. Характеристични и изчислителни стойности на въздействията. 

Комбиниране на въздействията. Характеристични и изчислителни стойности на 

якостите на материалите. 

13. Стоманобетонни конструкции - общи положения, деформационни 

характеристики на бетона и на армировъчната стомана. Основни принципи за 

изготвяне на кофражен план на плоча, конструктивни изисквания за плочи, 

греди, колони и фундаменти. 

14. Стоманени конструкции - общи положения. Греди, колони и ферми. 

Заваръчни и болтови съединия. 

15. Мостове - видове, натоварвания. Основни положения за изчисляване. 

16. Проект за организация и изпълнение на строителството - общи 

положения. Обем и съдържание на идеен, технически и работен проект. 

17. Видове строително-технологични системи за изграждане на обекти от 

високото строителство – монолитни скелетни конструкции; система пакетно-

повдигани плочи. 
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18. Видове строително-технологични системи за изграждане на обекти от 

високото строителство – едроразмерен кофраж. Едноетажни сглобяеми скелетни 

конструкции. 

19. Измерване на усилия и деформации в строителни конструкции и 

инженерни съоръжения. Измервателни уреди. Уреди на геодезически принцип. 

Механични уреди. Електрически уреди. 

20. Методически особености при статични натурни изследвания и 

наблюдения - по отношение на изпитвателната схема; по уточняване на вида, 

големината, разположението и осъществяването на натоварването; по 

установяване на местоположението и броя на измервателните уреди; по начина 

на взимане на отчетите и обработка на резултатите. 

21. Методически особености при динамични натурни изследвания - същност, 

причини за тези изследвания, задачи, използвани натоварващи средства, 

подготвителни работи. Реагиране на конструкциите при динамични изследвания. 
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