
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Архитектура

Architecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AANbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурна антропология

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code AANbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Arhitectural Anthropology

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Учебната дисциплина дава ориентация за обширната и не твърде изучена 
област на въздействието на изкуствената жизнена среда върху психиката и 
поведението на хората и разкрива отговорностите на архитекта и урбаниста за 
последиците от това ежедневно въздействие. Проследяват се културните корени
 на формообразуването в архитектурата и дизайна във връзка с развитието на 
езика, психиката и принципите на архитектурното възприятие. Разглеждат се 
съответствията между архитектурното пространство и парите: функционални 
ресурсни метафори, допускащи паралел между композиционните и финансовите 
закони. Съпоставят се културни и архитектурни постижения породени от 
традиционни и търговски културни тенденции през различни епохи, по линия на 
официалната и на фолклорната култура.

Annotation

The lecture discipline gives orientation about the broad and not well studied field of 
influence of the artificial living environment on the psyche and behavior of people and 
shows the responsibilities of the architect and urban specialist as to the consequences 
of this daily influence. The cultural roots of form-structuring in architecture and design 
are being followed in connection with the development of language, psyche and the 
principles of architectural perception. The correlation between architectural space and 
money – functional resource metaphors allowing parallel between compositional and 
financial laws – are examined. Cultural and architectural achievements are compared, 
caused by traditional and commercial cultural trends during different epochs along the 
official and folk culture.

15
15

0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Todor Cigov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Тодор Цигов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AANbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AECbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектура на инженерните съоръжения

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code AECbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architecture of Engineering Constructions

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината дава необходимите знания за специфичните архитектурни 
проблеми на инженерните съоръжения, които представляват съществената част 
от изградената от човека пространствена жизнена среда. На базата на 
класификация по функционален признак се проследяват функционалните, 
технико-икономическите и архитектурно-естетическите характеристики на 
инженерните съоръжения. Разглеждат се основните принципи на 
формообразуване, композиция и оцветяване, възможностите за хармонична 
интеграция на инженерните съоръжения в околната среда, както и 
архитектурните проблеми при създаване на комплекси от сгради, инженерни 
съоръжения и открити технологични, транспортни и технически инсталации. 
Студентите се запознават с реализации от известни съвременни архитекти.

Annotation

The discipline provides students with the necessary knowledge about the specific 
architectural problems of engineering structures, which are an essential part of the 
spatial living environment built by man. On the basis of a functional classification the 
functional, technical and economic, and architectural and aesthetic characteristics of 
engineering structures are studied. The fundamental principles of morphology, 
composition and colouring, the possibilities for harmonic integration of engineering 
structures in the environment, as well as the architectural problems in creating building 
complexes, engineering structures and open technological, transportation and 
technical installations are discussed. Students are introduced to realisations of 
prominent contemporary architects.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Asen Pisarski

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Асен Писарски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, френски, руски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AECbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AESbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Естетика

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code AESbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Aesthetics

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Предлаганият лекционен курс има за цел да обогати философско-естетическата 
култура на студентите по архитектура. Без да натрапва каквито и да е правила и 
норми естетиката косвено подпомага дейността на архитекта като разширява 
кръгозора му, развива интелекта му, подхранва и облагородява неговия талант. 
Изучаването на естетическата проблематика спомага за "зареждането" на 
студентите с ценни идеи, формира теоретичен вкус към естетичното, умения за 
концептуално и критично мислене, нагласа за по-ярка изява на тяхната 
интелектуалност.

Annotation

The course aims to enrich the philosophical / aesthetical culture of students in 
Architecture. Without imposing any rules and norms, aesthetics supports indirectly the 
activity of the architect , broadening its range of interest, developing his/her intellect, 
feeds and ennobles his/her talent. Learning aesthetic issues assists in "fuelling" 
students with valuable ideas, moulds a theoretical taste towards the aesthetical, skills 
for conceptual and critical thinking, attitude for a brighter expression of their 
intelligence.

30
0
0

30

30
Катедра

Обществени науки
Department
Social Sciences

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr.  Diana Yordanova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р  Диана Йорданова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AESbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AGBLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Аграрни сгради

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code AGBLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Agrarian Buildings

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

В лекционния курс се прави кратък исторически преглед на разположението на 
сградите и комплексите за отглеждането на животни от Освобождението до 
наши дни. Разглеждат се основните изисквания за оразмеряване на 
животновъдни зали - места за почивка, хранене, движение, хранителни и 
торищни пътеки. Особено внимание се обръща на селскостопанската техника, 
складовите помещения и съоръжения. Разглеждат се някои предприятия за 
първично преработка на селскостопанска продукция.

Annotation

The lecture course makes a concise historic review of the location of the stock-
breeding buildings and complexes since the Liberation. The main requirements for 
dimensioning of stock-breeding premises – places for rest, feeding, movement, food 
and manure tracks are discussed. Special attention is paid to the agricultural 
equipment, stores and facilities. Some enterprises for primary processing of 
agricultural production are discussed.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Rayna Kyupribashieva

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AGBLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AGBPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Аграрни сгради - проект

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code AGBPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Agrarian Buildings - Project

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

45

Анотация

В проекта се разработва малка ферма за отглеждане на крави, овце, птици или 
свине, конеферма с покрит манеж или устройство на двоен жилищен парцел с 
жилищна сграда, ресторант и помещения за бройлери. Студентите се запознават
 с изискванията за разполагане на сградите в генералния план. Разработват 
иден проект на сграда за животни в М 1:200 и характерен детайл на 
обзавеждането на животновъдна сграда. Решението се съпровожда с 
перспектива или макет.

Annotation

In the project a small cow, sheep, poultry or pig breeding farm, a stud farm with a 
riding-hall or planning of a double residential lot with a residential building, restaurant 
and premises for broilers is developed. Students get acquainted with the requirements 
for locating the buildings in the master plan. A preliminary design of a building for 
animals in scale 1 : 200 and a typical detail of the fitting-up of an stock-breeding 
building are drawn out. The decision is accompanied by a perspective or a model.

0
45

0

45

45
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Rayna Kyupribashieva

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AGBPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AHCSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектура и исторически контекст

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code AHCSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architecture and Historical Context

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS3.0

Type Compulsory

0
0

30

60

Анотация

Задълбочават се познанията в областта на градоустройственото и 
архитектурното проектиране в историческия град. Определя се характеристиката
 на културно-историческия контекст в пространството и времето. Разглеждат се 
най-съвременните форми на юридическа и градоустройствена защита на 
историческия град, принципите на градоустройствените режими и планове за 
опазване. С конкретни примери от световната и българската практики се 
представят възможни инвестиционни и урбанистични модели за опазване и 
устойчиво развитие на историческите центрове; разглеждат се различни 
алтернативи за устройството на селищната историческа среда и нейното 
управление.

Annotation

The knowledge in the field of town-planning and architectural design in historic towns 
is extended. The properties of the cultural and historic context are determined in time 
and space. The most current forms of legal and town-planning protection of the 
historic town, the principles of the town-planning regimes and preservation plans are 
discussed. With the help of specific examples from the world and the Bulgarian 
practice possible investment and urban models for preservation and sustainable 
development of historic centres are presented; different alternatives for planning of the 
urban historic environment and its management are discussed.

30
0
0

30

60
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AHCSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AIT3bFSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Специализирани компютърни технологии

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code AIT3bFSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Advanced Information Technologies

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

15
0

30

30

Анотация

Курсът въвежда в методите за компютърно чертане с комплексния продукт 
ALLPLAN FT - "NEMETSCHEK", специализирана за архитектурно-строително 
проектиране. Изучават се основите на двумерно и тримерно чертане, 
визуализация и анимация на архитектурни обекти. Завършването на курса дава 
на студентите основни умения за създаване на примерни 2-D и 3-D компютърни 
модели.

Annotation

The course introduces the customers in the methods of computer drafting with CAD- 
ALLPLAN FT - NEMETSCHEK specialized for architectural and constructional design. 
The basics of 2-D and 3-D computer drafting, visualization and animation of models 
are studied. The successful completion of the course gives the students a basic skills 
in computer design of 2-D and 3-D building models.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Danail Nedyalkov

Водещ преподавател
гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AIT3bFSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AIT3bFSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Специализирани компютърни технологии

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code AIT3bFSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Advanced Information Technologies

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

15
0

30

30

Анотация

Курсът въвежда в методите за компютърно чертане с комплексния продукт 
ALLPLAN FT - "NEMETSCHEK", специализирана за архитектурно-строително 
проектиране. Изучават се основите на двумерно и тримерно чертане, 
визуализация и анимация на архитектурни обекти. Завършването на курса дава 
на студентите основни умения за създаване на примерни 2-D и 3-D компютърни 
модели.

Annotation

The course introduces the customers in the methods of computer drafting with CAD- 
ALLPLAN FT - NEMETSCHEK specialized for architectural and constructional design. 
The basics of 2-D and 3-D computer drafting, visualization and animation of models 
are studied. The successful completion of the course gives the students a basic skills 
in computer design of 2-D and 3-D building models.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Danail Nedyalkov

Водещ преподавател
гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура AIT3bFSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ARLbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурно осветление

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code ARLbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Lighting in Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са изкуственото 
осветление, основните типове източници на светлина, техническите осветителни
 тела и тяхното използване в интериора и екстериора на сградите и градската 
среда. Целта на дисциплината е да даде теоретични познания и практични 
умения за светлината и основни концепции на изкуственото осветление, както и 
похватите за използването му в различните видове архитектурни пространства.
Основните задачи на курса са запознаване с: физиката на светлината; 
възприемането на светлината и въздействието й върху човека и неговата 
дейност; с основни продукти и техники за архитектурно осветление.

Annotation

This discipline examines the artificial lighting, the main types of light sources, lighting 
fixtures and their use in interior and exterior of buildings and urban environment. The 
aim of the course is to give theoretical knowledge and practical skills on light and basic 
concepts of the artificial lighting as well as the ways for use in the different types of 
architectural spaces.
The main tasks of the course are to acquaint students with: physics of light; perception 
of light and its impact on men and their activities; main products and techniques of 
architectural lighting.

15
15

0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Zamfir Hadzhijski

Водещ преподавател
асистент  арх. Замфир Хаджийски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, италиански English, ItalianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ARLbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASDP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code ASDP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS12.0

Type Compulsory

120
0

120

240

Анотация

Студентът получава умения и знания за комплексно проектиране на сграда в 
идейна фаза с отчитане на мястото и ролята на архитектурните конструкции и 
технология в архитектурната композиция и форма.

Annotation

Students acquire skills and knowledge on the  design of a building in a conceptual 
phase, taking into account the place and role of architectural structures and 
technology in the architectural composition and form.

0
120

0

120

240
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASDP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code ASDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът формира методика и умения за концептуално проектиране в идейна 
фаза върху основата на тематични проучвания, вариантни решения, оценка и 
избор на конструкция и синтез в архитектурната форма.

Annotation

This is a project which requires from students to learn methods and skills for a 
conceptual design on the basis of thematic investigations, feasibility studies, 
assessment and selection of structure and synthesis in the architectural form.

0
120

0

120

120
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASDP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code ASDP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът формира методика и умения за концептуално проектиране в идейна 
фаза върху основата на тематични проучвания, вариантни решения, оценка и 
избор на конструкция и синтез в архитектурната форма.

Annotation

This is a project which requires from students to learn methods and skills for a 
conceptual design on the basis of thematic investigations, feasibility studies, 
assessment and selection of structure and synthesis in the architectural form.

0
120

0

120

120
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASDP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASDSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - специализиран курс - I

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code ASDSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Specialized Course - I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

30

90

Анотация

Студентите получават знания по актуалното развитие и проблемите на 
съвременните архитектурни конструкции и детайли. Те се запознават с 
авангардните системи и технологии за изпълнение на носещи елементи, стени, 
подове, фасади и покривни остъклявания, преградни стени, облицовки и др. на 
базата на национални и световни стандарти. След завършване на дисциплината 
студентът може да прави избор и оценка и да прилага подходящо конструктивно 
решение, системи и детайли в проектирането на различни видове сгради, в това 
число спортни зали и съоръжения, плувни басейни, активни и пасивни системи 
за енергоефективна архитектура и др. 
Курсът води по гъвкава тематика с участие и на външни специалисти и ползва 
специализирана фирмена литература.

Annotation

Students are acquainted with the current development and problems of the 
architectural structures and details as well as with the innovative systems and 
technologies for execution of bearing components, walls, floors, facade and roof 
glazing, partition walls, facings, linings, etc. in accordance with Bulgarian and 
international standards. After finishing the course students are able to choose, assess 
and implement suitable structural solutions, systems and details in the design of 
different types of buildings, including sports halls and facilities, swimming pools, active 
and passive energy-preservation systems, etc. The course is taught with the 
participation of lectures from the industry and is following a flexible scope of topics. 
Specialist industry-oriented literature is provided as well.

30
0
0

30

90
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASDSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 6

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code ASLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures

Starts in semester 5 Ends in semester 6

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Конструкция и архитектурна форма. Конструктивни и строителни системи. 
Сгради, изпълнявани с носещи стени – зидани стени, монолитни и сглобяеми 
стоманобетонни стени. Сгради, изпълнявани със скелетни конструкции – 
монолитен стоманобетонен скелет, сглобяем стоманобетонен скелет, стоманен 
скелет. Покривни конструкции на помещения с големи подпорни разстояния - 
гредови конструкции, рамки, арки, тънкостенни черупкови и нагънати 
конструкции, пространствени прътови конструкции, висящи и вантови 
конструкции, пневматични конструкции.

Annotation

Structure and architectural form. Structural and construction systems. Buildings with 
bearing walls – masonry walls, monolithic and precast reinforced concrete walls. 
Skeleton-structure buildings – monolithic reinforced concrete skeleton, precast 
reinforced concrete skeleton, steel skeleton. Roof structures of wide-span buildings – 
beam structures, frames, arches, thin-wall shell and folded structures, lattice 
structures, suspended and cable structures, pneumatic structures.

60
0
0

60

60
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Mariana Tsvetkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Мариана Цветкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - I проект

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code ASP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Project I

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS4.0

Type Compulsory

60
0

60

60

Анотация

Проект за архитектурно-конструктивно решение на индивидуална жилищна 
сграда с монолитна скелетна стоманобетонна конструкция.

Annotation

Project on an architectural and structural decision of a detached residential building 
with monolithic skeleton reinforced concrete structure.

0
60

0

60

60
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Mariana Tsvetkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Мариана Цветкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - II проект

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code ASP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Project II

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS4.0

Type Compulsory

60
0

60

60

Анотация

Проект за архитектурно-конструктивно решение на етажна сграда по избрана от 
студента строително-конструктивна система.

Annotation

Project on an architectural and structural decision of a multi-storey building using a 
structural system, chosen by the student.

0
60

0

60

60
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Mariana Tsvetkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Мариана Цветкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Френски, английски, немски, руски French, English, German, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ASSC1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Архитектурни конструкции - специализиран курс - I

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code ASSC1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Architectural Structures - Specialized Course - I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

30

90

Анотация

Студентите получават знания по актуалното развитие и проблемите на 
съвременните архитектурни конструкции и детайли. Те се запознават с 
авангардните системи и технологии за изпълнение на носещи елементи, стени, 
подове, фасади и покривни остъклявания, преградни стени, облицовки и др. на 
базата на национални и световни стандарти. След завършване на дисциплината 
студентът може да прави избор и оценка и да прилага подходящо конструктивно 
решение, системи и детайли в проектирането на различни видове сгради, в това 
число спортни зали и съоръжения, плувни басейни, активни и пасивни системи 
за енергоефективна архитектура и др. 
Курсът води по гъвкава тематика с участие и на външни специалисти и ползва 
специализирана фирмена литература.

Annotation

Students are acquainted with the current development and problems of the 
architectural structures and details as well as with the innovative systems and 
technologies for execution of bearing components, walls, floors, facade and roof 
glazing, partition walls, facings, linings, etc. in accordance with Bulgarian and 
international standards. After finishing the course students are able to choose, assess 
and implement suitable structural solutions, systems and details in the design of 
different types of buildings, including sports halls and facilities, swimming pools, active 
and passive energy-preservation systems, etc. The course is taught with the 
participation of lectures from the industry and is following a flexible scope of topics. 
Specialist industry-oriented literature is provided as well.

30
0
0

30

90
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ASSC1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BCONbCPA

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика по сградостроителство

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code BCONbCPA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Construction - practical training

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS1.0

Type Compulsory

0
30

30

0

Анотация

Запознаване с основните конструкции, елементи и детайли на сградата чрез 
посещения на обекти в строеж, изпълнявани с различни строителни системи, 
разглеждане и анализ на местостроежа и усвояване на метод на проучване и 
заснемане на конструкции и детайли.

Annotation

Introduction to the main structures, elements and details of the building by visits to 
buildings under construction, performed with different construction systems, 
examination and analysis of the building site location and mastering of a method for 
investigation and surveying of structures and details.

0
0

30

30

0
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Gichka Kutova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Гичка Кутова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

англииски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BCONbCPAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BCONLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Сградостроителство

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 4

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code BCONLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Construction

Starts in semester 2 Ends in semester 4

ECTS6.0

Type Compulsory

0
0

90

90

Анотация

След завършване на лекционния курс студентът получава теоретични знания и 
умения в проектирането на архитектурните конструкции, елементи и детайли на 
сградите, за техните конструктивни, изолационни, художествени функции, 
материали и структури и начини на изпълнение. 
Студените усвояват взаимовръзката между конструкцията, технологията и 
архитектурната композиция в систеза на архитектурната форма. Получават се 
базовите знания за класическите и най-широко разпространените съвременни 
конструкции, елементи и детайли, необходими за професионалната подготовка 
на архитекта.

Annotation

After finishing the course students obtain theoretical knowledge and skills on the 
design of architectural structures, components and details of buildings, their structural, 
insulation and art functions, materials and ways of execution. Students learn the 
interrelation between the structure, technology and architectural composition in the 
synthesis of the architectural form. Basic knowledge is obtained for classical and the 
most widespread modern structures, components and details, which architects may 
need in their practice.

90
0
0

90

90
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 90
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BCONLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BCONP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Сградостроителство - I проект

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code BCONP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Housing Construction - Project I

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS4.0

Type Compulsory

60
0

60

60

Анотация

Проектът изгражда първите и базови проектантски умения в изграждането на 
архитектурни форми чрез приложение на подходящи архитектурно-
конструктивни елементи и детайли. Чрез разработването на проект на малка 
двуетажна сграда в три варианта на носещата конструкция (монолитен 
стоманобетонен скелет, носещи стени и дървен или стоманен скелет) 
студентите усвояват взаимовръзката и отражението на конструкцията върху 
формата като задължителен момент в методиката на проектиране на сградата, 
както и за разработването и прилагането на детайли на носещата конструкция, 
подовете, покрива, фасадните и вътрешни стени.

Annotation

The project builds up the first basic skills in the development of architectural forms 
through the application of suitable architectural/structural components and details. 
Through the design of a small two-storey building in three bearing structure options 
(cast-in-situ reinforced concrete skeleton, bearing walls, and timber or steel skeleton) 
students learn about the interrelation and the effect of the structure on the form as an 
important point in the building design methodology as well as about the development 
and application of details of the bearing structure, floors, roof, facade and partition 
walls.

0
60

0

60

60
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BCONP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BCONP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Сградостроителство - II проект

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code BCONP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Housing Construction - Project II

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS4.0

Type Compulsory

60
0

60

60

Анотация

Формират се знания и умения за проектирането на важни елементи на сградите 
и техните детайли - покривни конструкции, стълби, врати, прозорци и др. След 
завършване на проекта студентът може да работи с архитектурните конструкции 
при проектиране на различни сгради и има методологични познания за 
архитектурния детайл.

Annotation

Knowledge and skills are obtained on the design of major components and details of 
buildings - roof structures, staircases, doors, windows, etc. After finishing the project, 
students are able to take part in the design of architectural structures and architectural 
details.

0
60

0

60

60
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Френски, английски, немски, руски French, English, German, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BCONP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BDRP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Реконструкция на сгради - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code BDRP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Buildings Reconstruction - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS12.0

Type Compulsory

120
0

120

240

Анотация

Студентът получава знания и умения за комплексно проектиране на 
реконструкция на сграда в идейна фаза с отчитане на мястото и ролята на 
архитектурните конструкции и технология при различни видове намеса в 
съществуваща сграда.

Annotation

Students acquire knowledge and skills on designing of building renovation and 
remodelling in conceptual stage taking into account the place and role of architectural 
structures and technology according to the type of intervention in a real existing 
building.

0
120

0

120

240
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Maldgieva

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Елена Малджиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BDRP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BHCP4bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Сгради в исторически контекст - преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code BHCP4bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Buildings in Historical Context Pre - Diploma Project

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектира се сграда с реално задание, в което е подчертана уникалната 
историческа даденост на нашето културно наследство. При това се търси 
съгласуване на новите утилитарни функции и съвременните архитектурни форми
 с паметниците на културата. Крайната цел е да се създаде архитектура, чийто 
облик отговаря на световните тенденции в архитектурното строителство и в 
същото време продължава типично българските (главно възрожденски) 
национални традиции в строителството.

Annotation

A building with a real parameters, emphasising on the unique historic facts of the 
Bulgarian cultural heritage, is designed. At that harmony between the new utilitarian 
functions and the modern architectural forms, on the one hand, and the cultural 
monuments, on the other, is sought. The ultimate aim is to create architecture, the 
pattern of which conforms to the world trends in architectural construction and at the 
same time continues the typically Bulgarian (mainly Renaissance) trends in 
construction.

0
120

0

120

120
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Emil Yordanov

Водещ преподавател
асистент  арх. Емил Йорданов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BHCP4bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BIEbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Сградни инсталации и съоръжения

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code BIEbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Installations and Equipment

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Технически изисквания, системи и схеми, габарити, местоположение и основни 
принципи за проектиране на инсталации и съоръжения за водоснабдяване, 
канализация, санитарни помещения, сметоотстраняване и електросъоръжаване. 
След успешно приключване на курса студентът придобива основни знания за 
проектиране и изпълнение на инсталации и съоръжения за водоснабдяване и 
канализация на сградите и техните санитарни помещения; за системите за 
електросъоръжаване и елементи на ел. оборудването - асансьори, ескаватори и 
др.

Annotation

Technical requirements, systems and outlines, overall dimensions, location and basic 
principles of the design of installations and equipment for water supply, sewerage, 
sanitary premises, waste removal and electricity supply.

30
0
0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Gichka Kutova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Гичка Кутова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BIEbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BLDR1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Реконструкция на сгради - специализиран курс - I

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code BLDR1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Buildings Reconstruction - Specialized Course - I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

След завършване на курса студентите имат познания за подхода към
реконструкция на сграда, вкл. фазите и съдържанието на проектирането и
изпълнението в тяхната методическа обвързаност, според основните 
композиционни, функционални проблеми и на нормативната уредба, регулираща
 различните видове намесата в съществуваща сграда – преустройство, 
модернизация (реставрация, консервация, адаптация). След завършване на 
дисциплината студентът може да прави избор и оценка и да прилага подходящо 
конструктивно решение, както и да оценява пълнотата на един проект за 
реконструкция на сграда.

Annotation

After finishing the course students are aware of the approach to building
reconstruction, incl. design and execution stages in their methodological integrity, 
considering the main functional, compositional and structural problems and regulation 
according to different type of intervention – renovation, remodeling, refurbishment 
(conservation, restoration and adaptation). After finishing the course, students are 
able to choose, assess and implement suitable structural solutions, systems and 
details in the design of different types of building reconstruction, as well as to assess 
the completeness of a building reconstruction project.

30
0
0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Maldgieva

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Елена Малджиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BLDR1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BLDR2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Реконструкция на сгради - специализиран курс - II

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code BLDR2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Buildings Reconstruction - Specialized Course - I

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS6.0

Type Compulsory

0
0

60

120

Анотация

След завършване на курса студентите имат познания за причините и характера 
на повредите и деформациите на сградната структура и нейните основни 
елементи, за методите за анализ и оценка на архитектурните конструкции и 
елементи и методите за тяхното възстановяване, укрепване и адаптиране към 
нови функционални и естетически изисквания и стандарти чрез нови материали 
и технологии според спецификата на различните строителни периоди и 
сградната типология. С тези познания те могат да проектират реконструкция на 
сграда и да ръководят проектантски екип, като и да оценяват пълнотата на един 
проект за реконструкция на сграда и да надзирават неговото изпълнение.

Annotation

After finishing the course students are aware of: reasons and types of damages and 
deformations of the building structure and its major components; methods of analysis 
and assessment of architectural structures and components; methods of their 
renovation, strengthening and adaptation to new functional and aesthetical 
requirements and standards using new materials and technologies according to the 
type of architecture. Through this knowledge students are able to design a building 
reconstruction and to assess the completeness of a building reconstruction project as 
well as to supervise its execution.

60
0
0

60

120
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Maldgieva

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Елена Малджиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BLDR2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BMTbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Строителни материали

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code BMTbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Materials

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

45

Анотация

“Строителни материали” е основна инженерно-архитектурна дисциплина, която 
създава база на профилиращите дисциплини. Тя  осигурява необходимите 
знания, позволяващи решаване на въпросите за рационален избор на 
материалите съобразно естетическите, конструктивни и експлоатационни 
изисквания, предявени към конструкциите и съоръженията. Методичното 
обучение има за цел да създаде в бъдещите специалисти стремеж към 
самостоятелно обобщаване на информацията и да изгради творчески личности 
при подбора на материали за сгради и съоръжения.

Annotation

“Building materials” is a fundamental engineering and architecture discipline, which 
lays the foundation for the specializing disciplines. It provides the necessary 
knowledge for solving the issues about the rational choice of materials in accordance 
with the aesthetic, structural and operational requirements to structures and facilities. 
The aim of the methodical training is to develop in future specialists aspiration after 
independent summarizing of information and to form a creative attitude to the 
selection of materials for buildings and facilities.

30
15

0

45

45
Катедра

Строителни материали и изолации
Department
Building Materials and Insulations

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan Rostovski

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Иван Ростовски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

немски GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BMTbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BPHEbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Строителна физика - курсови задачи

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code BPHEbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Physics - exercises

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Compulsory

15
0

15

15

Анотация

В курсовите задачи по строителна физика студентите се запознават с основни 
наредби за: а) топлосъхранение и икономии на енергия в сгради и б) защита от 
шум на територията на населените места. Теоретичните познания се прилагат 
практически за изчисляване на необходимата топлоизолация на няколко вида 
многослойни ограждащи конструкции. Оценява се и се коригира предложената 
топлоизолация с цел подсигуряване и на удовлетворяваща нормите 
шумоизолация на същите ограждащи конструкции. Работата по курсовите задачи
 изгражда умения за разработване и представяне на реални проекти, съобразени
 и отговарящи на действащите наредби

Annotation

In the coursework in Building Physics students get acquainted with the main 
regulations on: a/ heat preservation and energy saving in buildings; and b/ noise 
protection in settlements. Theoretical knowledge is applied in practice for calculation of 
the necessary thermal insulation of several types of multi-layer cladding structures. 
The suggested thermal insulation of the respected structure is assessed in order to 
meet the requirements of noise protection as well. The coursework develop skills for 
working out real projects in conformity with the current regulations.

0
15

0

15

15
Катедра
Физика

Department
Physics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Svetlana Djambova

Водещ преподавател
доц. д-р  Светлана Джамбова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BPHEbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура BPHLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Строителна физика

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code BPHLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Building Physics

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

В частите архитектурно-строителна аеродинамика, топлотехника, акустика и 
светотехника се разглеждат физичните явления и процеси при взаимодействие 
на сгради и строителни съоръжения с околната среда, тяхното моделно 
изследване, основните физични величини и закономерности, които ги 
характеризират, нормативните изисквания. Използува се подхода на 
взаимосвързване на теорията със специфичните архитектурно-строителни 
приложения. Акцентира се върху съвременните тенденции за енергоефективно и
 екологично строителство, за използуване на нетрадиционни енергийни 
източници.

Annotation

In the parts architectural and building aerodynamics, thermotechnics, acoustics and 
light-techniques the physical phenomena and processes in the course of interaction 
between buildings and building facilities and the environment, their model 
investigation, the main physical quantities and objective laws, characterizing them, 
and the normative requirements are discussed. The approach of relating theory to the 
specific architectural and engineering applications is used. Emphasis falls on the 
modern trends for energy-efficient and ecological construction, and for use of 
untraditional sources of energy.

30
0
0

30

30
Катедра
Физика

Department
Physics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Svetlana Djambova

Водещ преподавател
доц. д-р  Светлана Джамбова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура BPHLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CAAbFSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Съвременна американска архитектура

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code CAAbFSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Contemporary American Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

30

Анотация

Курсът е отворен за всички интересуващи се студенти. Акцентът в лекциите пада
 върху водещата роля на американските архитекти през последните 
десетилетия. В ретроспективните  поредици от лекции, посветени на 20-ти век, 
се разглеждат широк кръг проблеми, правят се исторически съпоставки, 
посочват се връзките между актуални явления в САЩ, в Европа и у нас. Всяка 
лекция е придружена с 160 - 200 диапозитива, прожектирани на два екрана, и 
видео филми.

Annotation

The course is available to all interested students. The stress in the lectures falls on the 
leading role of the American architecture during the last decades. The retrospective 
series of lectures, dedicated to the 20th century  architecture discuss a wide range of 
problems, make historic comparisons, show the relations between current phenomena 
in the USA, in Europe and in Bulgaria. Each lecture is accompanied by 160 - 200 
slides, projected on two screens, and video films.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof.  Arch. Dimitar Andreychin

Водещ преподавател
доц.  арх. Димитър Андрейчин

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, руски, френски English, Russian, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура CAAbFSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CANbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Културна антропология на града

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code CANbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Cultural Anthropology

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината разкрива проблемите на града в по-широк контекст – като сложно 
поле и пространствена проява на различни взаимносвързани културни процеси и
 показва възможностите за друг прочит на града и други пътища за въздействие 
върху неговото развитие. Придобиват се по-широки познания за града за 
взаимовръзките между културните процеси и градското развитие. Създават се 
умения за специфично отношение към социокултурната стойност на градското и 
извънградското развитие.

Annotation

This subject reveals the problems of the town in a wider context - as a complex field 
and spatial manifestation of different interrelated cultural processes; it indicates 
alternatives for another viewpoint on the city and another ways for influencing its 
development. Wider knowledge is obtained on the town, on the interrelations between 
cultural processes and urban development. Skills are acquired for a specific approach 
to the socio-cultural value of urban and rural development.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Александър Александров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура CANbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CARRbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Съвременни архитектурни явления

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code CARRbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Contemporary Architecture

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Предметът съдържа архитектурен анализ на най-важните сгради и архитектурни 
школи от ІІ Световна война до наши дни.

Annotation

The subject consists of architectural analysis of the most important buildings and 
architectural schools since World War ІІ.

15
15

0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Milena Metalkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Милена Металкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура CARRbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CIAMMbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Съвременни изображения, архитектурни медии и модели

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code CIAMMbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Contemporary Images, Architectural Media and Models

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Учебната дисциплина разглежда изграждането на архитектурния образ, 
въвеждането му в публичното пространство и интегрирането му  в културната 
среда, като се отчита влиянието на съвременната философия и семиотика. 
В интердисциплинарен порядък студентите ще се запознаят с взаимодействията 
между медии, кино, фотография, литература и архитектура, а в практически 
порядък – с възможностите за преосмисляне на традиционните представи за 
архитектурата  с помощта на анимации, модели и т.н.

Annotation

The course is focused on the process of generating an architectural image, its public 
presentation and its integration in the cultural environment, while also considering the 
influence of contemporary philosophy and semiotics. 
In the interdisciplinary aspect knowledge is promoted of the interaction between 
media, cinema, photography, literature and architecture, while in the practical aspect 
students get informed about the possibility for reinterpreting traditional architectural 
concepts with the help of animation, modeling, etc.

30
0
0

30

30
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Boyko Kadinov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура CIAMMbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CIAMMbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Съвременни изображения, архитектурни медии и модели

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code CIAMMbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Contemporary Images, Architectural Media and Models

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Учебната дисциплина разглежда изграждането на архитектурния образ, 
въвеждането му в публичното пространство и интегрирането му  в културната 
среда, като се отчита влиянието на съвременната философия и семиотика. 
В интердисциплинарен порядък студентите ще се запознаят с взаимодействията 
между медии, кино, фотография, литература и архитектура, а в практически 
порядък – с възможностите за преосмисляне на традиционните представи за 
архитектурата  с помощта на анимации, модели и т.н.

Annotation

The course is focused on the process of generating an architectural image, its public 
presentation and its integration in the cultural environment, while also considering the 
influence of contemporary philosophy and semiotics. 
In the interdisciplinary aspect knowledge is promoted of the interaction between 
media, cinema, photography, literature and architecture, while in the practical aspect 
students get informed about the possibility for reinterpreting traditional architectural 
concepts with the help of animation, modeling, etc.

15
15

0

30

30
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Boyko Kadinov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура CIAMMbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура COLAbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Цветът в архитектурата

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code COLAbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Colour in Architecture

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Целта на курса е усвояване и прилагане на методологичен подход при 
проектиране на пространствената жизнена среда. Лекционният курс започва с 
кратък исторически преглед на теорията за светлината и цвета. Проследява се 
физиологическото, психологическото и духовно въздействие на цвета върху 
човека. Изучават се основни принципи при цветово решение на интериора и 
екстериора. В рамките на практически упражнения студентите получават умения 
за анализ на всяко пространство с оглед на неговото предназначение и на 
въздействието, което се цели да предизвиква. Дават се и някои практически 
препоръки, свързани с нормативната база и с цветовото въздействие на 
различните строителни материали.

Annotation

The purpose of the course is applying a methodological approach when designing a 
living space. The lecturing course starts with a brief historical overview of the theory of 
light and colour, reveals the physiological, psychological and emotional (spiritual) 
influences on human beings, and studies the main principles of colour solutions in 
interior and exterior. 
Through practical exercises the students acquire skills in space analysis, taking into 
account its purpose and the impression it is meant to give. There are practical advises 
in relation with the normative basis and the colour influence of the different building 
materials.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Anna Avramova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Анна Аврамова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура COLAbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура COTELSbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Технология на строителството и охрана на труда

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code COTELSbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Construction Technology and Labour Safety

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

45

Анотация

В дисциплината се изучава технологията на изпълнение на основни строителни 
процеси при изграждане на сгради и съоръжения по различни строителни 
системи. 
Студентите придобиват и знания, свързани с осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на работа. Дава им се подробна информация за съответната 
българска и общоевропейска нормативна бази, с цел да се придобият умения за 
тяхното използване.

Annotation

This discipline treats the technology of execution of basic processes in the erection of 
buildings and structures following different building systems. 
Students acquire also knowledge related to the provision of healthy and safe labour 
conditions. They get detailed information on the respective Bulgarian and European 
regulations in the field.

30
15

0

45

45
Катедра

Технология и механизация на строителството
Department
Construction Technology and Mechanization

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan Pavlov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Иван Павлов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура COTELSbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DALbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code DALbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Разглежда се структурата на архитектурната среда и мястото на интериора, 
екстериора и изделията за обзавеждане в нея; историческото развитие на 
компонентите на архитектурния интериор и тенденциите в бъдеще, като 
акцентът се поставя върху изделията за обзавеждане; същността на мебелния 
дизайн и методическите особености при проектирането и конструирането на 
единични изделия, на фамилии от системи от изделия. Разглеждат се 
факторите, които обуславят формата на изделията и етапите при създаването 
им.

Annotation

The structure of the architectural environment and the role of interior, exterior and the 
articles in it; historic development of the components of architectural interior and future 
trends – the emphasis is on articles for fitting-up; nature of furniture design and 
methodological peculiarities in design and construction of single articles and of family 
systems of articles are discussed. The factors determining the form of articles and the 
stages in their creating, are discussed.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ludmil Dimitrov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Людмил Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DALbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DAP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата - преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code DAP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects - Pre - Diploma Project

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Промишлен дизайн в областта на архитектурата - Елементи на сградата, 
изделия за екстериора и интериора, при възможни теми: Системи от елементи за
 изграждане на бунгала, павилиони за вестници, спирки за градския транспорт, 
за обзавеждане на пешеходни пространства, улици, паркове и градини, за 
изграждане на детски площадки, за жилищно и обществено обзавеждане.

Annotation

Industrial design in the field of architecture – Elements of the building, articles for the 
interior and the exterior, with possible subjects: Systems of elements for bungalows, 
newspaper stands, public transport stops, for fitting-up pedestrian areas, streets, parks 
and gardens, for constructing open-air kindergartens, for furnishing housing and public 
buildings.

0
120

0

120

120
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ludmil Dimitrov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Людмил Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DAP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DAPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата - проект

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code DAPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects - Project

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Цели създаването на минимални основни познания и умения по проектиране и 
конструиране на единични мебели и програми от мебели при заострено 
внимание към взаимовръзките между функция, конструкция и форма и 
изискванията на масовото промишлено производство. Съзнателно се търсят 
анонимност, универсалност и комбинаторност на изделията на програмите.

Annotation

The project aims at developing minimum basic knowledge and skills in design and 
construction of single furniture and programmes of furniture at pointing the attention to 
the relations between function, structure and form and the requirements of large-scale 
production. Anonymity, universality and combinatority of programme articles are 
intentionally sought.

0
90

0

90

90
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ludmil Dimitrov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Людмил Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DAPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DASCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code DASCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Разглеждат се въпроси, свързани с появата и развитието на промишления 
дизайн. Анализират се факторите, които го обуславят. Разглеждат се същността,
 предметът и обхватът на промишления дизайн в архитектурата и изискванията 
към изделията, произвеждани по промишлен начин, а също така и методиката на
 проектирането им с оглед задълбочаването на познанията на студентите в тази 
област.

Annotation

Problems connected with the coming into being and with the development of industrial 
design are discussed. Factors, determining it, are analysed. The nature, subject and 
scope of industrial design in architecture and the requirements to industrially produced 
articles, as well as the methodology of their design are discussed with a view to 
expanding students’ knowledge in this area.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Orlin Davchev

Водещ преподавател
асистент  арх. Орлин Давчев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Продължава 

Form of assessment
Continued 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DASCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DASCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата - специализиран курс

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code DASCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects - Specialized Course

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Разглеждат се въпроси, свързани с появата и развитието на промишления 
дизайн. Анализират се факторите, които го обуславят. Разглеждат се същността,
 предметът и обхватът на промишления дизайн в архитектурата и изискванията 
към изделията, произвеждани по промишлен начин, а също така и методиката на
 проектирането им с оглед задълбочаването на познанията на студентите в тази 
област.

Annotation

Problems connected with the coming into being and with the development of industrial 
design are discussed. Factors, determining it, are analysed. The nature, subject and 
scope of industrial design in architecture and the requirements to industrially produced 
articles, as well as the methodology of their design are discussed with a view to 
expanding students’ knowledge in this area.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Orlin Davchev

Водещ преподавател
асистент  арх. Орлин Давчев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DASCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DASCbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дизайн за архитектурата - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code DASCbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design for Architects - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Разглеждат се въпроси, свързани с появата и развитието на промишления 
дизайн. Анализират се факторите, които го обуславят. Разглеждат се същността,
 предметът и обхватът на промишления дизайн в архитектурата и изискванията 
към изделията, произвеждани по промишлен начин, а също така и методиката на
 проектирането им с оглед задълбочаването на познанията на студентите в тази 
област.

Annotation

Problems connected with the coming into being and with the development of industrial 
design are discussed. Factors, determining it, are analysed. The nature, subject and 
scope of industrial design in architecture and the requirements to industrially produced 
articles, as well as the methodology of their design are discussed with a view to 
expanding students’ knowledge in this area.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Orlin Davchev

Водещ преподавател
асистент  арх. Орлин Давчев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DASCbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DEGEbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дескриптивна геометрия - курсови задачи

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code DEGEbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Descriptive Geometry - exercises

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

45

Анотация

На базата на основните принципи в Дескриптивната геометрия студентите 
подготвят три курсови задачи за изобразяване на архитектурни форми със сенки,
 на праволинейни повърхнини и на обекти в перспектива. Студентите добиват 
умения за изчертаване на 3D- обекти ръчно или чрез CAD-системи.

Annotation

On the basis of the main principles of Descriptive Geometry, students prepare three 
course drawings of architectural forms with shadows, rectilinear surfaces, and objects 
in perspective. Students acquire skills for drawing of 3D-objects by hand or with the 
help of CAD-systems.

0
45

0

45

45
Катедра

Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика
Department
Descriptive Geometry and Engineering Graphics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Ekaterina Mihajlova

Водещ преподавател
доц. д-р  Екатерина Михайлова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DEGEbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DEGLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дескриптивна геометрия

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code DEGLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Descriptive Geometry

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Дескриптивната геометрия е клон на математическото моделиране, в който се 
изучават методите за построяване и практическо използване на равнинни 
модели-чертежи на пространствени форми. Учебният материал обхваща най-
същественото от трите взаимнодопълващи се проекции – монжова, 
аксонометрия и перспектива. Важно място заемат сведенията за ротационни, 
витлови и праволинейни повърхнини и изобразяването на сенки. Изучаването на
 дескриптивна геометрия в систематичен курс възпитава съобразителност и 
въображение, разширява техническата култура и повишава интелектуалното 
ниво на бъдещите архитекти.

Annotation

Descriptive geometry is a branch of the mathematic modelling, which studies the 
methods for constructing and practical use of plane models-drawings of spatial forms. 
The teaching material covers the most important aspects of the three projections 
complementing each other – the Monge projection, the axonometry and the 
perspective. Information about rotary, helicoidal and rectilinear surfaces and 
representation of shadows have an important place. The studying of descriptive 
geometry in a systematic course cultivates quickness of mind and imagination, 
expands the technical culture and raises the intellectual level of future architects.

30
0
0

30

30
Катедра

Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика
Department
Descriptive Geometry and Engineering Graphics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Ekaterina Mihajlova

Водещ преподавател
доц. д-р  Екатерина Михайлова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DEGLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DLABbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Лаборатория по дизайн

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code DLABbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Design Laboratory

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS4.0

Type Compulsory

60
0

60

60

Анотация

Основната цел е откъсване от условността на чертожния начин на проектиране и
 провеждане на творческо търсене - обемно, чрез макет. След уточняване на 
идеята за изделието то се прототипира. Опитните образци се правят по метода 
на експерименталното производство, но с действителни материали и подръчни 
инструменти.

Annotation

The basic aim is students to break away from the relativity of the drawing in design 
and to carry out a creative investigation – by a model. After specifying the idea about 
the article a prototype of the latter is made. The prototypes are made by the method of 
experimental production, but from real materials and with instruments at hand.

0
60

0

60

60
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ludmil Dimitrov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Людмил Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DLABbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DPLEbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Защита на дипломна работа

Започва в семестър 11 Завършва в семестър 11

ECTS 10.0

СтатутЗадължителен

Code DPLEbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Diploma Thesis - Presentation

Starts in semester 11 Ends in semester 11

ECTS10.0

Type Compulsory

0
0

0

300

Анотация

Завършени и предадени в срок дипломни работи се защитават пред Държавната
 дипломна комисия, назначена от Ректора по предложение на Декана на 
Архитектурния факултет. Защитите на дипломни работи се провеждат през 
държавни дипломни сесии, предвидени в учебните планове и в Графика на 
учебния процес. Успешно защитилите дипломна работа получават диплома за 
завършена степен на висшето образование - Магистър - по специалността 
"Архитектура" с професионална квалификация - "Архитект", както и приложение 
за изучаваните дисциплини, за резултатите от положените изпити, за 
резултатите за разработените проекти и за проведените практики.

Annotation

The completed and submitted in time diploma works are defended before a State 
Diploma Committee, appoited by the Rector under the proposal put forward by the 
Dean of the Faculty of Architecture. The presentations of the diploma works are 
conducted during State Diploma Sessions, provisions of which are made in the 
curricula and The Academis Calendar. The postgraduates who have successufully 
defended their diploma works are awarded Diploma for completed higher education in 
"Architecture" of degree "Master" with formal gualification "Architect", as well as a 
Diploma Supplement giving information of the subjects, the exam results, the results 
of the diploma thesis and the attended practical and field trainings.

0
0
0

0

300
Катедра

АФ *
Department
FAR *

Principal lecturer
Inv. Prof. Dr. Eng. Head of Department

Водещ преподавател
гост-проф. д-р инж. Ръководител на катедра

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Дипломна защита със самостоятелна оценка 

Form of assessment
Diploma Examen 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DPLEbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DPLPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Дипломна работа 
          Тематично проучване

          Дипломен проект 
          Държавна клаузура

Започва в семестър 11 Завършва в семестър 11

ECTS 20.0

СтатутЗадължителен

Code DPLPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Diploma Thesis 
          Topical Research
           Diploma project 
          Design examination

Starts in semester 11 Ends in semester 11

ECTS20.0

Type Compulsory

300
0

300

300

Анотация

Студентите, положили успешно всички изпити , защитили успешно всички 
курсови проекти и провели всички учебни и преддипломни практики, предвидени 
според учебния план, добиват право да получат задание за дипломна работа. В 
рамките на 11(12) учебни семестри се реализира проучването на дипломната 
теза и разработване на дипломния проект - в направленията: жилищни сгради и 
комплекси;обществени сгради и комплекси; промишлени и аграрни сгради и 
комплекси; урбанизъм; интериор и дизайн за архитектурата; опазване на 
архитектурното наследство; архитектурни конструкции и детайли.

Annotation

Students who have passed all their exams, have successfully defended all their 
course projects and have attended all their practical and pre-diploma field trainings, 
according to the curriculum, obtain the receive an assignment for diploma work. 
Within11(12) academic semesters investigation on the diploma thesis and work on the 
diploma  projects is carried out - in the following pathways: residential buildings and 
areas; Public buildings and areas; Industrial and agrarian buildings and areas; Urban 
planning, regional and landscape planning; Interior and architectural design; 
Preservation of architectural heritage; Architectural structures and details.

0
300

0

300

300
Катедра

АФ *
Department
FAR *

Principal lecturer
Inv. Prof. Dr. Eng. Head of Department

Водещ преподавател
гост-проф. д-р инж. Ръководител на катедра

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Дипломен проект със самостоятелна оценка 

Form of assessment
Diploma Project 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DPLPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DRW1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Рисуване - I част

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code DRW1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Drawing - Part I

Starts in semester 1 Ends in semester 2

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Форма и пространство. Пространствени структури. Структурни групи. Форми от 
скелетни структури. Форми с маса. Структура на повърхностите - полигонални, 
вълнообразни.  Организация на пространството - реално и картинно 
пространство. Принципи на формалната композиция. Функции на цвета - 
пространствена, структурна, изобразителна. Техники при рисуването с акварел. 
Темпера, пастел. Самостоятелни творчески решения с тези изразни средства - 
цвят, линия, фактура.

Annotation

Form and space. Spatial structures. Structural groups. Forms from spatial structures. 
Forms with weight. Structure of surfaces – polygonal, undulating. Space organization –
 real and picture one. Principles of formal composition. Functions of colour - spatial, 
structural, and representational. Techniques in drawing with watercolours. Distemper, 
pastel. Independent creative decisions with these means of expression – colour, line, 
texture.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Denko Kolev

Водещ преподавател
доц. д-р  Денко Колев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DRW1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DRW2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Рисуване - II част

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code DRW2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Drawing - Part II

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Човешка глава. Анатомичен и структурен анализ. Рисуване на череп в различни 
положения. Основни разрези на черепа. Рисуване на гипсови детайли и гипсова 
глава. Глава по натура. Проблемът за характера и приликата на модела. Формат
 35/50. Молив, въглен, креда.

Annotation

Human head. Anatomical and structural analysis. Drawing of a scull in different 
positions. Basic sections of the scull. Drawing of plaster details and a plaster head. 
Head from nature. The problem about character and the resemblance with the model. 
Format 35/50. Pencil, drawing charcoal, chalk.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Prof. Dr.  Hristo Haralampiev

Водещ преподавател
проф. д-р  Христо Харалампиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DRW2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DRW3bEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Рисуване - III част

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутИзбираем

Code DRW3bEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Drawing - Part III

Starts in semester 7 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Elective

90
0

90

90

Анотация

Голо тяло. Анатомичен и структурен анализ. Особености на мъжката и женската 
фигура. Конструктивни и проучвателни рисунки в различни положения на 
фигурата. Формат 50/70. Молив, креда, въглен.

Annotation

Nude figure. Anatomical and structural analysis. Peculiarities of the male and the 
female figure. Structural and exploring drawings of different positions of the figure. 
Format 50/70. Pencil, chalk, drawing charcoal.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Prof. Dr.  Hristo Haralampiev

Водещ преподавател
проф. д-р  Христо Харалампиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DRW3bEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DRWbCPA

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика по рисуване

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code DRWbCPA

Title of the discipline in the academic curriculum

Drawing - Practical Training

Starts in semester 1 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Compulsory

0
30

30

0

Анотация

Три цикъла от задачи:
1. Отделни конструктивни и декоративни елементи от забележителни 
архитектурни обекти или паркови елементи. 
2. Исторически сгради и ансамбли или съвременни архитектурни постройки. 
3. Съвременни градоустройствени решения и архитектурен пейзаж. 
Свободна техника и формат.

Annotation

Three cycles of tasks:
1. Independent structural and ornamental elements of remarkable architectural objects 
or park elements. 
2. Historic buildings and ensembles or modern architectural buildings. 
3. Contemporary town-planning decisions and architectural landscape. 
Unrestricted technique and format.

0
0

30

30

0
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Rumyana Bogkova

Водещ преподавател
доц. д-р  Румяна Божкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура DRWbCPAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ECONAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Икономика на строителството и архитектурата

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code ECONAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Economics of Construction and Architecture

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Основи на пазарната микроикономика и проявлението им в строителството. 
Инвестиции и инвестиционни проекти и тяхната икономическа ефективност. 
Икономическа и социална оценка на архитектурните проектни решения. 
Икономически проблеми на сградостроителното архитектурно проектиране. 
Фирми и фирмена организация в строителството и архитектурата. Ресурсно 
обезпечаване, стопанска отчетност и анализ на производствено-стопанската 
дейност на строително-монтажните фирми. Цени и ценообразуване в 
строителството. Определяне на стойността на строителни обекти.

Annotation

Fundamentals of market micro-economics and their manifestation in the construction 
industry. Investments and investment schemes and their economic efficiency. 
Economic and social assessment of architectural project decisions. Economic 
problems of housing construction and architectural design. Companies and company 
organization in the field of construction and architecture. Provision of resources, 
business accounting and analysis of the production and business activity of 
construction companies. Prices and price formation in construction. Determining the 
value of construction schemes.

30
0
0

30

30
Катедра

Организация и икономика на строителството
Department
Construction Management and Economics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Slavko Beganov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Славко Бежанов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ECONAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ECOUPbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Екология в териториално - селищното устройство и 
архитектурата

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code ECOUPbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Regional and Urban Planning and Architecture Ecology

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Екология, опазване и възпроизводство на околната среда. Природни екологични 
фактори и явления. Антропогенни екологични фактори и предпоставки. Основни 
екологични проблеми. Екологични изисквания. Правно-управленчески условия 
при опазване на околната среда.

Annotation

Ecology, protection and reproduction of the environment. Natural ecological factors 
and phenomena. Anthropogeneous ecological factors and prerequisites. Basic 
ecological problems. Ecological requirements. Legislative and management conditions 
in environmental protection.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Mladen Panchev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Младен Панчев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ECOUPbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EEBPbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Енергоефективно поведение на сградите

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code EEBPbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Energy Efficient Building Performance

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

В рамките на 15 лекции и 45 семинарни занятия студентите овладяват нормите, 
похватите и методите на енергоефективно обследване, оценка, проектиране и 
реновация на архитектурно-строителни обекти. В обхвата на курса са включени 
проблеми на въздействието на пространствената организация, планировъчните 
особености и качествата на строителните материали и изделия върху човешкото
 здраве в сферата на обитаването. 
Успешното завършване на курса осигурява на студентите познания за процеса 
Енергоспестяване и прилагането му в проектантската практика.

Annotation

Within 15 lectures and 45 seminars students master the norms, techniques and 
methods of the energy efficient investigation, assessment, design and renovation of 
architectural and building objects. The course covers problems of the influence of 
space organisation, planning characteristics and properties of building materials and 
products on human health in the occupation sphere.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура EEBPbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EEBPbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Енергоефективно поведение на сградите

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code EEBPbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Energy Efficient Building Performance

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

В рамките на 15 лекции и 45 семинарни занятия студентите овладяват нормите, 
похватите и методите на енергоефективно обследване, оценка, проектиране и 
реновация на архитектурно-строителни обекти. В обхвата на курса са включени 
проблеми на въздействието на пространствената организация, планировъчните 
особености и качествата на строителните материали и изделия върху човешкото
 здраве в сферата на обитаването. 
Успешното завършване на курса осигурява на студентите познания за процеса 
Енергоспестяване и прилагането му в проектантската практика.

Annotation

Within 15 lectures and 45 seminars students master the norms, techniques and 
methods of the energy efficient investigation, assessment, design and renovation of 
architectural and building objects. The course covers problems of the influence of 
space organisation, planning characteristics and properties of building materials and 
products on human health in the occupation sphere.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура EEBPbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EEFAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Енергоефективна архитектура

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code EEFAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Energy Efficient Architecture

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

30 лекционни часа запознаване със знания и умения за влиянието на глобалния 
климат, географската среда, слънчевото греене и антропогенните фактори върху
 термалния, хигиенен, визуален и акустичен комфорт в сградите и 
урбанизираните територии. Презентации, филми и екипни семинарни курсови 
работи изясняват  въпроси свързани с работата на архитекта за активно участие 
в процеса на устойчиво развитие за здравословна жизнена среда със средствата
 на енергоефективната архитектура. Проблеми на въздействието на 
пространствената организация, планировъчните особености на сградите, 
качествата на строителните материали и изделия върху човешкото здраве в 
сферата на труд, обитаване, отдих и услуги са с подчертано внимание.

Annotation

Tirthy hours lectures students master knolidge and skills for inflence of global climate, 
geographic environment, sunshine and antropologic factors upon thermal, higienic, 
visual and acoustics comfort in buildings, and urban theritories. Presentations, films 
and team course works throw light upon architect’s work as partnership in proces of 
sustainable divelopment to healty-live environment by means of energyefficiency 
architecture. Problems of coercion to the spatual organization, planing details of a 
building, the qulity of build materials and products on humanbeeng health in a field of 
work, unhabitants, relaxation and services are taken in consideration by underlined 
attention.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура EEFAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ENbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Английски език

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 4

ECTS 8.0

СтатутИзбираем

Code ENbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

English Language

Starts in semester 1 Ends in semester 4

ECTS8.0

Type Elective

90
0

90

120

Анотация

Студентите могат да изберат 1 от 4 нива на изучаване на езика:
Ниво 1: 135 часа общоупотребим  и 45 часа специализиран английски. 
Ниво 2: 120 часа  общ английски и 60 часа специализиран английски. 
Ниво 3: 90 часа общ и 90 часа специализиран английски. 
Ниво 4: 180 аудиторни часа специализиран английски език. 
Основната цел на курса е студентите да придобият комуникативна 
компетентност за ползване на литература по специалността и говорни умения в 
професионални ситуации. Използват се съвременни текстови и аудио-визуални 
материали,  съдържащи теми от основните специалности, изучавани в 
Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Annotation

The student can attend one out of four levels of  English learning:
Level 1: 135 hours English language for general purposes (EGP) and 45 hours 
English language for specific purposes (ESP). 
Level 2: 120 hours EGP and 60 hours ESP course (Pre-Intermediate students)  
Level 3: 90 hours EGP and 90 hours ESP. 
Level 4: 180 academic hours in ESP. 
The main aim is to develop the students’ communicative competences in reading, 
listening and writing specialized texts in the specific subject field, as well as oral skills 
in professional situations. Cross-cultural awareness is also one of the aims. Modern 
textual and audio-visual materials are used, which contain topics from the basic 
special disciplines studied at the UACEG.

0
90

0

90

120
Катедра

Приложна лингвистика
Department
Applied Linguistics

Principal lecturer
Prof. Dr.  Boyan Aleksiev

Водещ преподавател
проф. д-р  Боян Алексиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура ENbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EPSDbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Политика за опазване на околната среда и устойчиво 
развитие

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code EPSDbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Environmental Protection Policy and Sustainable Development

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Целта на курса  е да представи динамичното развитие на проблематиката на 
околната среда и устойчивото развитие в съвременния свят, както и нейното 
влияние върху теорията и практиката на пространственото планиране. В 
очертаната рамка на културно-историческия европейски контекст критично се 
анализира политиката на ЕС за опазване на околната среда и устойчиво 
развитие и се проследяват особеностите на приложението й в конкретните 
български условия. Очакваните образователни резултати включват придобиване
 на познания за принципите, залегнали в основата на идеята за устойчиво 
развитие, изграждане на умения за формулиране и критическо оценяване на 
стратегии за опазване на околната среда и устойчиво развитие в конкретни 
пространствени, социални и културни условия.

Annotation

The aim of the course is to present the dynamic development of the environmental 
problems and the sustainable development of the modern world as well as their impact 
on the theory and practice of spatial planning. The EU policy on environmental 
protection and sustainable development and its application under the Bulgarian 
conditions is analysed. The expected results of the training include obtaining of 
knowledge on the principles set at the root of the sustainable development idea, 
acquiring skills for definition and critical assessment of strategies for environmental 
protection and sustainable development in particular spatial, social and cultural 
conditions.

15
15

0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Elena Dimitrova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Елена Димитрова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура EPSDbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FADbCPA

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика по основи на архитектурното проектиране

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code FADbCPA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fundamentals of Architectural Design - practical training

Starts in semester 1 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Compulsory

0
30

30

0

Анотация

Има за цел да запознае студентите с реални архитектурни обекти, чието 
ситуационно, функционално, конструктивно и естетическо решение се анализира
 съвместно с преподавателя. В края на практиката всеки студент представя в 
писмен вид самостоятелно изготвен анализ на избрана от него сграда.

Annotation

It is aimed at acquainting students with real architectural projects, whose situational, 
functional, structural and aesthetic solution is analyzed together with the lecturer. At 
the end of the training, every student is going to present in writing an independent 
analysis of a building chosen by him/her.

0
0

30

30

0
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Chief Assist. Prof.  Arch. Vladimir Mihov

Водещ преподавател
гл.ас.  арх. Владимир Михов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FADbCPAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FADEbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Основи на архитектурното проектиране - курсови задачи

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code FADEbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fundamentals of Architectural Design - exercises

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

45

Анотация

В поредица абстрактни, освободени от функция и конструкция композиции 
студентите изучават:
- Свойствата на формата: размер, геометрична характеристика, ориентация на 
формата в средата, светлост, цвят, фактура, текстура, ажурност и прозрачност.
- Средствата за естетическа организация на формата: симетрия и асиметрия, 
редуване, мащаб, пропорции, контраст, нюанс, равенство, единство и 
съподчинение.
- Графични техники, подходящи за използване в архитектурния чертеж.

Annotation

In a number of abstract, free-of-function-and-structure compositions students learn: 
-form characteristics: size, geometric characteristic, form orientation within the 
environment, light, colour, texture, fretwork and transparency;
-graphic techniques, appropriate for use in architectural drawing.

0
45

0

45

45
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Chief Assist. Prof.  Arch. Vladimir Mihov

Водещ преподавател
гл.ас.  арх. Владимир Михов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FADEbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FADLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Основи на архитектурното проектиране

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code FADLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fundamentals of Architectural Design

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Курсът има за цел да въведе студентите в професията, като ги запознае с 
основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство. Изяснява се 
съдържанието на понятието архитектура и се усвоява специфичната за теорията
 на архитектурата терминология. Изучават се обективните свойства на формата 
и средствата за естетическа организация на формата. Студентите получават 
първоначална представа за същността на архитектурното проектиране, за 
методологията и етапите, през които то протича. Предметът формира 
професионални познания, необходими на студентите в следващите етапи от 
обучението им по специалността архитектура.

Annotation

The course is aimed to initiate students in the profession, acquainting them with the 
main tasks and problems of the architectural art. The essence of architecture is 
clarified, and the specific architectural terminology is learned. The objective properties 
of the form and the means for the aesthetic organization of the form are studied. 
Students are acquainted with the concept of architectural design, its methodology and 
stages. The subject cultivates in students professional knowledge to be used in their 
further training in Architecture.

30
0
0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Todor Cigov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Тодор Цигов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FADLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FADP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Основи на архитектурното проектиране - I проект

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code FADP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fundamentals of Architectural Design - Project I

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

45

Анотация

Изпълняват се две групи курсови задачи. 
Първата има за цел да развие чувството за композиция в студентите. Чрез серия
 от абстрактни композиции се изучават свойствата на освободени от функция и 
конструкция форми. Възможностите за формообразуване се изследват 
последователно в двумерното и тримерното пространство. 
Втората група курсови задачи дава възможност да се овладеят различни 
графични техники, подходящи за представяне в ортогонална проекция. 
Упражняват се начините за изобразяване на елементи от околната среда и 
обзавеждането в архитектурния чертеж. Студентите селектират и композират 
шрифтове.

Annotation

Two groups of coursework are made. 
The first one aims at developing a feeling for composition in the students. By using a 
series of abstract compositions the properties of forms, free from function and 
structure, are studied. Possibilities for shape formation are studied consecutively in 
two- and three-dimensional space. 
The second group enables students to master different graphical techniques, 
appropriate for representation in orthogonal projections. The means for representation 
of elements of the environment and the furnishing in the architectural drawing are 
exercised. Students select and compose fonts.

0
45

0

45

45
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Chief Assist. Prof.  Arch. Vladimir Mihov

Водещ преподавател
гл.ас.  арх. Владимир Михов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FADP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FADP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Основи на архитектурното проектиране - II проект

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code FADP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fundamentals of Architectural Design - Project II

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

45

Анотация

Чрез две курсови задачи се затвърждават уменията при изпълнението на 
архитектурния чертеж и се правят първи стъпки по посока на самостоятелното 
проектиране. 
1. Изчертаване на план, разрез и фасади на предварително зададен 
архитектурен обект. 
2. Проект на малка жилищна или обществена сграда. Наред с естетическите 
проблеми студентите решават и елементарни функционални и конструктивни 
задачи.

Annotation

With the help of two courseworks the skills for working out architectural drawings are 
consolidated and first steps are made in the direction of independent design. 
1. Drawing out of a plan, section and facades of an architectural object, given in 
advance. 
2. Design project of a small residential or public building. Together with solving 
aesthetic problems students solve also simple functional and structural tasks.

0
45

0

45

45
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Chief Assist. Prof.  Arch. Vladimir Mihov

Водещ преподавател
гл.ас.  арх. Владимир Михов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FADP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FRbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Френски език

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 4

ECTS 8.0

СтатутИзбираем

Code FRbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

French Language

Starts in semester 1 Ends in semester 4

ECTS8.0

Type Elective

90
0

90

120

Анотация

Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика:
Ниво 1: 135 часа  за изучаване на общ  и 45 часа за специализиран език. 
Ниво 2:  За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва 
45 часа обобщен преговор на лексика и граматика, 90 часа специализиран език  
и 45 часа  контролирана индивидуална работа. 
Общият език се преподава по оригинални френски системи, а специализираният 
– по учебник, разработен за нуждите на УАСГ /обща част и раздели по 
специалности/. Основната цел е постигане на свободно ползване на френски 
език, съчетано с формиране на умения за работа със специализирана научно-
техническа литература и професионално общуване в областите на 
архитектурата, строителството и геодезията.

Annotation

The student can attend one out of two levels of learning:
Level 1: Includes 135 hours language for general purposes (LGP) and 45 hours 
French for specific purposes (LSP). 
Level 2: For advanced students who have a good knowledge of General French. The 
course includes: 45 hours revision of vocabulary and grammar; 90  hours LSP and 45  
hours tutoring. 
Authentic French textbooks are used for the LGP course, while a textbook specially 
designed for the needs of UACG (general program and chapters for each faculty) is 
the base of the LSP course. The main aim is achieving fluency as well as developing 
skills for working with technical and scientific texts and professional communication in 
the field of architecture, civil engineering and surveying.

0
90

0

90

120
Катедра

Приложна лингвистика
Department
Applied Linguistics

Principal lecturer
Senior Lecturer   Borislav Kolev

Водещ преподавател
ст.преп.   Борислав Колев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура FRbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура GEbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Немски език

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 4

ECTS 8.0

СтатутИзбираем

Code GEbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

German Language

Starts in semester 1 Ends in semester 4

ECTS8.0

Type Elective

90
0

90

120

Анотация

Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика:
Ниво 1: 135 часа  за изучаване на общ  и 45 часа за специализиран език. 
Ниво 2:  За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва 
45 часа обобщен преговор на лексика и граматика и 135 часа специализиран 
език. 
Общият език се преподава по оригинални немски системи, а специализираният –
 по учебник, разработен за нуждите на УАСГ. Основната цел е постигане на 
свободно ползване на  немски език, съчетано с формиране на умения за работа 
със специализирана научно-техническа литература и професионално общуване 
в областите на архитектурата, строителството и геодезията.

Annotation

The student can attend one out of two levels of learning:
Level 1: Includes 135 hours language for general purposes (LGP) and 45 hours 
German for specific purposes (LSP). 
Level 2: For students who have a good knowledge of German for general purposes. 
Includes 45 hours revision of vocabulary and grammar and 135 hours LSP. 
Authentic German textbooks are used for the LGP course, while a textbook specially 
designed for the needs of UACG (general program and chapters for each faculty) and 
original texts are the base of the LSP course. 
The main aim is achieving fluency as well as developing skills for working with 
technical and scientific texts and professional communication in the field of 
architecture, civil engineering and surveying.

0
90

0

90

120
Катедра

Приложна лингвистика
Department
Applied Linguistics

Principal lecturer
Prof. Dr.  Boyan Aleksiev

Водещ преподавател
проф. д-р  Боян Алексиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура GEbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура GISbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Географски информационни системи

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code GISbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Geographic Information Systems

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS4.0

Type Compulsory

45
0

60

60

Анотация

Запознава студентите със съвременните информационни системи, приложими в 
устройственото планиране. Студентите се обучават да работят с 
автоматизирани методи за анализ, прогнози и планиране. Създават се 
практически умения за прилагане на ГИС в проектната дейност за изработване 
на визуализация, анализи, баланси, прогнози, графични приложения към 
устройствени проекти.

Annotation

The course acquaints students with the contemporary information systems applicable 
to the spatial planning. Students learn to work with automated methods of analysis, 
prognostication and planning. Practical skills are acquired for application of GIS in the 
design activities for the development of visualization, analyses, balances, forecasts, 
graphic applications to planning schemes.

15
45

0

60

60
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Dimitar Kaloyanov

Водещ преподавател
гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура GISbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HA1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на античната и средновековна архитектура

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 3

ECTS 5.0

СтатутЗадължителен

Code HA1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Ancient and Medieval Architecture

Starts in semester 2 Ends in semester 3

ECTS5.0

Type Compulsory

30
0

75

75

Анотация

Проследява се възникването и развитието на архитектурата като мисловна и 
овеществяваща човешка дейност, в резултат на която се зараждат, развиват се 
във времето и се оформят окончателно разнообразни архитектурни типове. Този
 обзор се осъществява чрез метода на сравнителен анализ и изяснява 
историческия ход от зараждане на примитивните пространствени първообрази 
до превръщането им в художествено-изразителни силно въздействащи 
архитектурни форми, изградени върху принципите на архитектурната 
композиция.

Annotation

The emerging and development of architecture as a mental and practical human 
activity, as a result of which various architectural types come into existence, develop 
over time and assume their final shape and pattern, are studied. This survey is carried 
out using the comparative analysis method and elucidates the historic progress from 
the coming into existence of primitive spatial archetypes to their transformation into 
artistic and expressive architectural forms with strong influence, built up on the 
principle of architectural composition.

45
30

0

75

75
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Velina Pandjarova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р арх. Велина Панджарова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HA1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HA2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на архитектурата ХV - ХVIII век

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code HA2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Architecture - ХV - ХVІІІ Centuries

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS4.0

Type Compulsory

30
0

60

60

Анотация

В курса се разглеждат стиловете Ренесанс, Барок, Рококо и Класицизъм, изявени
 и разпространени в европейските страни - Италия, Франция, Нидерландия, 
Германия, Испания, Австрия, както и принадлежността към тях на най-
изтъкнатите архитекти и техни творби. Материята се разглежда по проблеми, 
които са различни за различните стилове. Обръща се внимание на социалната 
среда, която определя характера на културата и архитектурата, на 
художествените критерии и композиционните похвати, типология, подход и 
пропорции на съответния период. Набляга се на връзката между природа и 
архитектура, както и на проблемите на жизнената среда. Завършилите курса 
придобиват знания, умения и опит, които ги изграждат като професионалисти с 
широк поглед върху миналото на европейската култура и архитектура.

Annotation

The course examines the styles Renaissance, Baroque, Rococo and Classicism, 
manifested and spread over the European countries - Italy, France, Netherlands, 
Germany, Spain, Austria, as well as the belonging of the most prominent architects 
and their works to these styles. The subject is discussed under problems, which are 
different for the different styles. Attention is drawn to the social environment, which 
determines the character of culture and architecture, to the artistic criteria and 
composition devices, the typology, approach and proportions of the corresponding 
period. Particular stress is laid upon the relationship between nature and architecture, 
as well as upon the problems of living environment.

30
30

0

60

60
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Marta Petrova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Марта Петрова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HA2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HAbCPA

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика по история на архитектурата

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code HAbCPA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Architecture - practical training

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS1.0

Type Compulsory

0
30

30

0

Анотация

Целта на Летния учебен стаж по История на архитектурата е да запознае 
студентите с различните стилове и техните архитектурни елементи. Това се 
постига посредством измерването и изчертаването им, както и чрез фото 
заснемане и рисуване. Първоначално студентите измерват и скицират ръчно 
архитектурния обект и неговите елементи прилагайки своите знания по история 
на архитектурата, основи на архитектурното проектиране и изобразителни 
средства в архитектурното проектиране. Вторият етап от учебния стаж 
представлява изчертаването на архитектурния обект на базата на 
предварителното му измерване (заснемане) като по този начин се подава 
информация за пространствено-композиционните му характеристики, неговите 
пропорции, материали, цветове и текстури.

Annotation

The aim of the summer field training in History of Architecture is students to be 
acquainted with the various styles and their architectural elements. This is achieved 
through their measurement and depiction as well as through taking photos and 
drawing. Initially, students measure and sketch out manually the architectural object 
and its elements, applying their knowledge on History of Architecture, Fundamentals 
of Architectural Design, and Representational Techniques in Architectural Design. The 
second stage of the field training represents drawing of the architectural object on the 
basis of its preliminary measuring (photographing), thereby submitting information on 
its spatial-composition characteristics, its proportions, materials, colours and textures.

0
0

30

30

0
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Lilyan Delevski

Водещ преподавател
асистент  арх. Лилян Делевски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HAbCPAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HARTbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на изкуството

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code HARTbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Arts

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Лекционният курс въвежда студентите в спецификата на изобразителните 
изкуства и в хилядолетното им развитие. В хронологичен ред се проследяват - 
живопис, скулптура, графика, приложни изкуства и основните исторически 
процеси. Дисциплината цели изграждането на основен "визуален фонд" от 
образи, характерни творби и изтъкнати автори. Тя има за задача да развие 
пространственото виждане, да подпомогне зрителната култура и да постави 
основите на естетически вкус в студентите.

Annotation

The lecture course introduces students to the specifics of pictorial and plastic arts and 
to their development. Painting, sculpture, graphics, applied arts and basic historic 
processes are traced back in a chronological order. The aim of the discipline is to 
develop a fundamental “visual fund” of images, characteristic works of art and 
prominent artists. Its task is to develop the spatial vision of the students, to support 
their visual culture and to lay the foundations of their aesthetic taste.

60
0
0

60

60
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Milena Blajieva

Водещ преподавател
доц. д-р  Милена Блажиева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HARTbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HBGAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на българската архитектура

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code HBGAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Bulgarian Architecture

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS4.0

Type Compulsory

30
0

60

60

Анотация

Дисциплината има за задача да разгледа и обясни вярно нашето архитектурно 
наследство, да изясни пътя на неговото развитие през вековете, националната 
му самобитност, благотворното влияние на съседните страни, вплетените в 
неговата тъкан елементи от близки и далечни култури, да определи правилно и 
обективно най-характерните и ценни архитектурни паметници, които трасират 
развитието на архитектурата и културата. 
Завършилите курса придобиват знания, умения и опит, които са необходими за 
изграждането им като проектанти и специалисти по опазване на архитектурните 
паметници - част от богатото ни културно наследство.

Annotation

The aim of the discipline is to explain correctly the Bulgarian architectural heritage; to 
elucidate the way of its development through the centuries, its national originality, the 
favourable influence of the neighbouring countries, the elements of near and remote 
cultures, woven into its texture; to determine correctly and objectively the most 
characteristic and valuable architectural monuments, which mark out the development 
of architecture and culture.

30
30

0

60

60
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Marta Petrova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Марта Петрова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HBGAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HHRBbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на високите сгради

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code HHRBbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of  High Rise Buildings

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Избираемият курс се провежда през летния (10-ти) семестър на 5-ти курс от 
обучението по "Архитектура". 
Историята на небостъргачите се разглежда като твърде важна част от историята 
на световната архитектура през последните 120 години. Това е един по-особен, 
но необходим за архитектите поглед към екстремните постижения в 
архитектурата, конструкциите и строителните технологии от края на 19-ти век до 
днес. Представени са и творческите биографии на знаменитите проектанти на 
небостъргачи по целия свят, които са оказали силно влияние върху 
съвременната архитектура. 
На всяка лекция се прожектират около 150 диапозитива на два екрана, както и 
видеофилми.

Annotation

This elective course is held in the 10 (Summer) semester of studies in Architecture. 
The 'History of Skyscrapers' is regarded as a very important part of the World History 
of Architecture during the last 120 years. This is a specific view, necessary to the 
architects, towards the extreme achievements of architecture, structures, and building 
technologies since the end of the 19 century up to the present. The students are also 
acquainted with the creative biographies of element designers of skyscrapers 
throughout the world who have strongly influenced the contemporary architecture. 
At each lecture, some 150 slides are shown on two screens, and so are videos.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof.  Arch. Dimitar Andreychin

Водещ преподавател
доц.  арх. Димитър Андрейчин

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, руски, френски English, Russian, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HHRBbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HMAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на архитектурата ХІХ - ХХ век

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code HMAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Modern Architecture

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS3.0

Type Compulsory

0
0

45

45

Анотация

Тематично е обхванат периодът от началото на ХІХ век до 60-те години на ХХ 
век. Разгледан е процесът на зараждане и утвърждаване на рационалното 
движение в архитектурата и формирането на течението Модернизъм в Европа и 
Америка. Разкрита е същността на най-характерните течения и доктрини до 60-
те години на века. Обрисувано е творчеството на най-изтъкнатите творци, 
изиграли водеща роля в близката архитектурна история.

Annotation

The period between the beginning of the 19th century and the 1960's is thematically 
covered. The process of emerging and strengthening the position of Architectural 
Rationalism and the formation of European and American Modernism are discussed. 
The nature of the most characteristic movements and doctrines up to 1960's is 
revealed. The work of the most prominent artists with a leading role in the recent 
history of architecture is described.

45
0
0

45

45
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Konstantin Boyadjiev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Константин Бояджиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HMAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HPHbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

История на философията

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code HPHbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

History of Philosophy

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Лекционният курс проследява основните направления в развитието на 
европейската философска мисъл във времето. Изявяват се връзките и 
паралелите между отделните направления, отношенията на прекъснатост и 
непрекъснатост в мисловната традиция, онова, което се идентифициран като 
"западен тип мислене". Акцентира се върху основните познавателни нагласи, 
създадени от древногръцката философска традиция, тяхната еволюция и  
трансформация под въздействие на християнството, бавното еманципиране на 
философското познание от теологията, разгръщането на класическата 
философия в ХVІІ и ХVІІІ в.

Annotation

This course tracks the main directions in the development of the European 
philosophical ideas over time. Connections and parallels between the different schools 
are expressed, as well as the attitudes of continuity and discontinuity in the mental 
tradition, the one which is identified as a "western type of thinking". Accent is put on 
the main cognitive attitudes created by the ancient Greek philosophical tradition, their 
evolution and transformation under the influence of Christianity, the slow emancipation 
of the philosophical knowledge from theology, the development of the classical 
philosophy in the 17th and 18th century.

15
15

0

30

30
Катедра

Обществени науки
Department
Social Sciences

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr.  Diana Yordanova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р  Диана Йорданова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура HPHbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLDLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени сгради

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 6

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code IBLDLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Buildings

Starts in semester 5 Ends in semester 6

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Основни изисквания при проектирането на промишлени сгради и територии; 
Кратка история на промишлената архитектура; Промишлени територии - избор 
на район, взаимовръзка на промишлеността и селището, планиране и 
застрояване на промишлени зони и предприятия (основни принципи, транспорт, 
техническа и социална инфраструктура); Промишлени сгради и съоръжения - 
основни типове (производствени, спомагателни, обслужващи) - характеристика, 
функция, конструкция, архитектурен образ; Екологични проблеми при 
промишлените територии и предприятия; Работна среда в промишлеността - 
основни фактори, организация и структура, елементи на интериора, осветление, 
оцветяване.

Annotation

Basic requirements for the design of industrial buildings and territories. Concise history 
of industrial buildings architecture. Industrial territories – determination of a region, 
relationship between industry and the settlement, planning and construction of 
industrial zones and enterprises (basic principles, transport, engineering and social 
infrastructure). Industrial buildings and engineering equipment – main types (industrial, 
auxiliary, service), characteristics, function, structure, architectural image. Ecological 
problems of industrial territories and enterprises. Working environment in industry – 
main factors, organization and structure, elements of interior, lighting, colouring.

60
0
0

60

60
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Asen Pisarski

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Асен Писарски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLDLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLDP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени сгради - I проект

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code IBLDP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Buildings - Project I

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Чрез проекта студентите се въвеждат в специфичната област на проектирането 
на индустриалните сгради.  Темата на проекта е "Проектиране на модулни 
структури за многофункционално промишлено предприятие" и се провежда в три 
етапа: предварителни проучвания на обемно-пространствени структурни 
единици за производствени предприятия в хоризонтален план и профил; 
разработване на концепция на зададена задача в два варианта; разработване на
 окончателен идеен проект на многофункционално промишлено предприятие на 
базата на изработените проучвания и концепция.

Annotation

The project introduces students to the specific field of design of industrial buildings. 
The subject of the project is “Design of modular structures for a multifunctional 
industrial enterprise”. It is developed in three stages: preliminary investigation of 
volume and spatial structural units for industrial enterprises in horizontal plan and in 
profile; development of a conception on a specified assignment in two variants; 
development of a final preliminary design of a multifunctional industrial enterprise on 
the basis of the investigations and the developed conception.

0
90

0

90

90
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Asen Pisarski

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Асен Писарски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLDP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени сгради - II проект

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code IBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Buildings - Project II

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Вторият проект се състои от два модула: "Устройство на промишлена територия 
като част от селищния организъм" и "Идеен проект за промишлено предприятие 
със зададена производствена програма и парцел от разработената територия". 
Обучението обхваща предварителни проучвания за инфраструктурата, 
екологичните проблеми, работния ресурс и други параметри на 
производствената зона в определено населено място, както и етапите, нормите 
и похватите на проектирането на определен вид и тип предприятие в тази среда.

Annotation

The second project consists of two modules: “Planning of an industrial territory as a 
part of the settlement organism” and “Preliminary design of an industrial enterprise 
with a specified production programme and a lot of the developed territory”. 
Training includes preliminary investigation of infrastructure, ecological problems, 
working resource and other parameters of the industrial zone in a definite settlement, 
as well as the stages, norms and techniques for the design of a definite kind and type 
of enterprise in this environment.

0
90

0

90

90
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ekaterina Sentova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Екатерина Сентова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

италиански, руски Italian, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени сгради - II проект

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code IBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial Buildings - Project II

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Вторият проект се състои от два модула: "Устройство на промишлена територия 
като част от селищния организъм" и "Идеен проект за промишлено предприятие 
със зададена производствена програма и парцел от разработената територия". 
Обучението обхваща предварителни проучвания за инфраструктурата, 
екологичните проблеми, работния ресурс и други параметри на 
производствената зона в определено населено място, както и етапите, нормите 
и похватите на проектирането на определен вид и тип предприятие в тази среда.

Annotation

The second project consists of two modules: “Planning of an industrial territory as a 
part of the settlement organism” and “Preliminary design of an industrial enterprise 
with a specified production programme and a lot of the developed territory”. 
Training includes preliminary investigation of infrastructure, ecological problems, 
working resource and other parameters of the industrial zone in a definite settlement, 
as well as the stages, norms and techniques for the design of a definite kind and type 
of enterprise in this environment.

0
90

0

90

90
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ekaterina Sentova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Екатерина Сентова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

италиански, руски Italian, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLKP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени /аграрни/ сгради - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code IBLKP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial (or Agrarian) Buildings - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS12.0

Type Compulsory

120
0

120

240

Анотация

Проектът се разработва в два модула. Първият се занимава с устройственото 
планиране на производствено-обществен или аграрно-обществен комплекс, 
включително с функционалната и комуникационна интеграция със селищата, към
 които гравитира. Във втория модул се разработват обектите на санитарно-
хигиенните звена в аграрните и промишлените сгради.

Annotation

The project is developed in two modules. The first one deals with the planning of an 
industrial or an agricultural complex, including the functional and communication 
integration to the neighbouring settlements. In the second module the objects of the 
sanitary and hygiene units in agricultural and industrial buildings are developed.

0
120

0

120

240
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLKP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLKP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени /аграрни/ сгради - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code IBLKP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial (or Agrarian) Buildings - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът се разработва в два модула като естествено продължение на І-ви 
преддипломен проект. В първия модул се разработват в детайл обектите на 
Комплексното обществено обслужване (КОО) в аграрните и промишлените 
комплекси. Във втория модул се изследват енергоефективни решения на звена 
от КОО, помощно-производствени, социални и жилищни обекти.

Annotation

The project is developed in two modules as a natural continuation of the first pre-
diploma project. In the first module the objects of the Complex communal services 
(CCS) in agrarian and industrial complexes are developed in detail. In the second 
module energy efficient solutions of sections of CCS, subsidiary production, social and 
residential objects are examined.

0
120

0

120

120
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLKP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLKSLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code IBLKSLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS6.0

Type Compulsory

0
0

60

120

Анотация

Специализираният курс обхваща модулите: актуални проблеми в планирането и 
устройството на промишлените територии; съвременни типове производствени 
предприятия и комплекси; проблеми на работната среда, на екологията и 
енергийната ефективност на промишлените сгради и територии. 
В резултат студентите получават актуални познания в специфичната област на 
производствените територии и промишлените сгради и комплекси.

Annotation

This specialist course is composed of the following modules: current problems in the 
industrial areas planning; modern types of manufacturing enterprises and compounds; 
problems of the working environment, ecology and energy efficiency of industrial 
buildings and territories. As a result, students obtain up-to-date knowledge about 
industrial territories, buildings and compounds.

60
0
0

60

120
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLKSLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLKSLbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code IBLKSLbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS6.0

Type Compulsory

0
0

30

150

Анотация

Специализираният курс обхваща два модула: Актуални проблеми в планиране и 
устройство на промишлените територии и актуални проблеми при 
многофункционални производствени структури. Работен микроклимат. 
Разглеждат се проблемите на промишлените и аграрните сгради и територии в 
условията на икономическа глобализация, новите тенденции в общественото 
хранене, енергоефективни структури и екологичните критерии при организацията
 на производствената среда.

Annotation

The specialised course consists of two modules: Current problems of planning of 
industrial territories and current problems in multifunctional production structures. 
Microclimate of the work place. 
The problems of industrial and agricultural buildings and territories in the conditions of 
globalisation of economy, the new trends in catering, the energy efficient structures 
and the ecological criteria in the organisation of the industrial environment are 
discussed.

30
0
0

30

150
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Продължава 

Form of assessment
Continued 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLKSLbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IBLKSLbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Промишлени /аграрни/ сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code IBLKSLbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Industrial (or Agrarian) Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Специализираният курс обхваща два модула: Актуални проблеми в планиране и 
устройство на промишлените територии и актуални проблеми при 
многофункционални производствени структури. Работен микроклимат. 
Разглеждат се проблемите на промишлените и аграрните сгради и територии в 
условията на икономическа глобализация, новите тенденции в общественото 
хранене, енергоефективни структури и екологичните критерии при организацията
 на производствената среда.

Annotation

The specialised course consists of two modules: Current problems of planning of 
industrial territories and current problems in multifunctional production structures. 
Microclimate of the work place. 
The problems of industrial and agricultural buildings and territories in the conditions of 
globalisation of economy, the new trends in catering, the energy efficient structures 
and the ecological criteria in the organisation of the industrial environment are 
discussed.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Yordan Radev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Йордан Радев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура IBLKSLbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INF1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата - I част

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code INF1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture - Part I

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

45

45

Анотация

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на 
компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в
 техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават 
принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. 
През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно 
чертане с CAD система с общо предназначение.

Annotation

The discipline develops basic theoretical and practical knowledge, necessary for the 
application of computer technologies. The lecture course discusses the basic 
concepts in hardware and software. Practicals are based on learning the principles of 
word-processing, using worksheets and databases. During the second half of the 
semester students study the foundations of two-dimensional computer graphics 
through a CAD system for general use.

15
30

0

45

45
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Asen Pisarski

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Асен Писарски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INF1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INF2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата - II част

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code INF2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture - Part II

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

45

45

Анотация

В теоретичен аспект се разглеждат структурата, възможностите и особеностите 
на системи за проектиране в областта на архитектурата. В практически план се 
усвояват тримерните възможности на конвенционална CAD система. В края на 
семестъра се разработва малка курсова задача.

Annotation

The discipline examines in a theoretical aspect the structure, abilities and 
characteristic features of design systems in the field of architecture. Students acquire 
practical knowledge and skills in three-dimensional potentialities of a conventional 
CAD system. At the end of the semester a small course work is prepared.

15
30

0

45

45
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boyan Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боян Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, немски English, GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INF2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INFbFBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code INFbFBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

30

Анотация

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на 
компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в
 техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават 
принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. 
През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно 
чертане с CAD система с общо предназначение.

Annotation

The discipline develops basic theoretical and practical knowledge, necessary for the 
application of computer technologies. The lecture course discusses the basic 
concepts in hardware and software. Practicals are based on learning the principles of 
word-processing, using worksheets and databases. During the second half of the 
semester students study the foundations of two-dimensional computer graphics 
through a CAD system for general use.

0
30

0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boyan Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боян Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, немски English, GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INFbFBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INFbFBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code INFbFBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

30

Анотация

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на 
компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в
 техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават 
принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. 
През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно 
чертане с CAD система с общо предназначение.

Annotation

The discipline develops basic theoretical and practical knowledge, necessary for the 
application of computer technologies. The lecture course discusses the basic 
concepts in hardware and software. Practicals are based on learning the principles of 
word-processing, using worksheets and databases. During the second half of the 
semester students study the foundations of two-dimensional computer graphics 
through a CAD system for general use.

0
30

0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boyan Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боян Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, немски English, GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INFbFBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INFbFBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code INFbFBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

30

Анотация

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на 
компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в
 техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават 
принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. 
През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно 
чертане с CAD система с общо предназначение.

Annotation

The discipline develops basic theoretical and practical knowledge, necessary for the 
application of computer technologies. The lecture course discusses the basic 
concepts in hardware and software. Practicals are based on learning the principles of 
word-processing, using worksheets and databases. During the second half of the 
semester students study the foundations of two-dimensional computer graphics 
through a CAD system for general use.

0
30

0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boyan Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боян Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, немски English, GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INFbFBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INFbFBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Информатика в архитектурата

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code INFbFBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Informatics in Architecture

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

30

Анотация

Формират се базовите теоретични и практически познания за използуване на 
компютърните технологии. В лекционния курс се разглеждат основните понятия в
 техническото и програмното осигуряване. В практическите занятия се изучават 
принципите на текстообработка, ползване на електронни таблици и бази-данни. 
През втората половина от семестъра се преподават основите на двумерно 
чертане с CAD система с общо предназначение.

Annotation

The discipline develops basic theoretical and practical knowledge, necessary for the 
application of computer technologies. The lecture course discusses the basic 
concepts in hardware and software. Practicals are based on learning the principles of 
word-processing, using worksheets and databases. During the second half of the 
semester students study the foundations of two-dimensional computer graphics 
through a CAD system for general use.

0
30

0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boyan Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боян Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски, немски English, GermanВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INFbFBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code INTLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Засягат се основните понятия в интериора в теми като: Архитектура и стилово 
единство на мебелите. Интериорът и мебелите в исторически аспект - от 
античния свят до началото на ХХ век. Видове мебели, прилагани в жилищния и 
обществения интериор - мебели за сядане, съхранение, лежане, маси и 
многофункционални мебели. Емоционално въздействие на вътрешните 
пространства и многокомпонентност на архитектурния образ.

Annotation

The basic concepts in interior are discussed in subjects as: Architecture and style 
uniformity of furniture. Interior design and furniture in historic aspect – from antiquity to 
the beginning of the 20th century. Types of furniture, used in residential and public 
interior – sitting furniture, storage, beds, tables and multi-functional furniture. 
Emotional impact of internal spaces and components of the architectural image.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code INTP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Целта е по-задълбочено навлизане в спецификата на интериорното 
проектиране. Разработва се малка сграда в конкретна ситуация и се проектира 
интериорното решение на основните вътрешни пространства. При 
детайлирането на елементите на подвижното и неподвижното обзавеждане се 
препоръчва единна стилистика.

Annotation

The aim is a more thorough getting into the specifics of interior design. A small 
building in a specific situation is developed and the interior decision of the main 
interior spaces is designed. A uniform style is recommended for the development of 
the details of the elements of mobile and immobile furnishing.

0
120

0

120

120
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code INTP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Разработки, свързани с проблемите на реконструкцията на съществуващи 
интериорни пространства и евентуална промяна на функциите им. Избират се 
типични за съвременната практика примери. Решението следва да се съобрази с
 наличната конструкция и да отрази инсталационните проблеми. Създава се нов 
архитектурен образ на интериорното пространство чрез оформяне на 
вътрешните обеми и тяхното обзавеждане.

Annotation

Work, connected with the problems of reconstruction of existing interior spaces and 
possible change in their function. Examples, typical for the current practice, are 
chosen. The decision should take into account the existing structure and should reflect 
the installation problems. A new architectural image of interior space is created by 
moulding the internal volumes and their furnishing.

0
120

0

120

120
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор - проект

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code INTPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior - Project

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Проект в областта на интериора на жилищните и обществените сгради. 
Преминава се през следните фази на проектиране на интериорното 
пространство: проучване, функционална схема, интериорно решение, 
онагледено с планове и разгъвки, елементи на подвижното и неподвижното 
обзавеждане.

Annotation

Project in the field of interior of residential and public buildings. Students go through 
the following phases of design of interior space: investigation, functional scheme, 
interior decision, visualised with plans and models, elements of mobile and immobile 
furniture.

0
90

0

90

90
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 10

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code INTSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 10

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Курс за съвременните тенденции в интериора на жилищните и обществените 
сгради. Актуални насоки и перспективи при мебелните конструкции и елементите
 на неподвижното обзавеждане. Интериор и мебели за инвалиди. Примери от 
творчеството на съвременни архитекти. Лекции на изявени в изграждането на 
интериорни пространства архитекти.

Annotation

Course about modern trends in interior of residential and public buildings. Current 
trends and perspectives in furniture structures and elements of immobile furniture. 
Interior and furniture for disabled. Examples from the work of contemporary architects. 
Lectures of prominent architects, working in the field of construction of interior spaces.

60
0
0

60

60
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура INTSCbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Интериор - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code INTSCbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Interior - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Курс за съвременните тенденции в интериора на жилищните и обществените 
сгради. Актуални насоки и перспективи при мебелните конструкции и елементите
 на неподвижното обзавеждане. Интериор и мебели за инвалиди. Примери от 
творчеството на съвременни архитекти. Лекции на изявени в изграждането на 
интериорни пространства архитекти.

Annotation

Course about modern trends in interior of residential and public buildings. Current 
trends and perspectives in furniture structures and elements of immobile furniture. 
Interior and furniture for disabled. Examples from the work of contemporary architects. 
Lectures of prominent architects, working in the field of construction of interior spaces.

30
0
0

30

30
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура INTSCbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура LPLPbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Ландшафтно планиране - проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 10.0

СтатутЗадължителен

Code LPLPbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Landscape Planning Project

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS10.0

Type Compulsory

120
0

120

180

Анотация

Курсовият проект се разработва в 2 части - теоретическа и практическа, чрез 
самостоятелни проучвания, семинарни занятия и проектна разработка. 
Проучването има за цел да определи въздействието на човешката дейност 
върху компонентите на ландшафта и да подпомогне вземането на решения за 
устройството на територията. Втората част на задачата започва успоредно с 
теоретичното изследване, чрез проучване на заданието и конкретната ситуация. 
Проектирането включва две фази - изясняване състоянието на ландшафта и 
съставяне прогноза за хармоничното развитие на ландшафта и опазване на 
околната среда.

Annotation

The project is developed in two parts – theoretical and practical, through independent 
investigations, seminars and project work.  The investigation aims at determining the 
influence of human activity on the components of landscape and at supporting 
decision-making in relation to the planning of the territory. The second part of the 
assignment starts together with the theoretical investigation by studying the 
assignment itself and the specific situation. The design incorporates two phases – 
evaluation of the condition of landscape and drawing up a forecast for the harmonic 
development of landscape and environmental protection.

0
120

0

120

180
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Georgi Boyarov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Георги Бояров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура LPLPbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура LPLSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Ландшафтно планиране

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code LPLSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Landscape Planning - Special Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината Ландшафтно планиране се преподава в ІХ семестър на 
специализиращите в преддипломанти в кат. "Градоустройство" с хорариум 2 
часа лекции седмично. Тя има за цел да доразвие познанията за ландшафта, за 
неговите компоненти, структура и класификации. Разгледани са основните 
принципи за устройство на природни и антропогенни ландшафти, за 
отстраняване на нарушенията в околната среда и за опазване на естетическата 
хармония и екологично равновесие. Представени са с най-важните си клаузи 
действащите в страната закони за опазване на околната среда и европейските 
конвенции, подписани от България. Систематизирани са методите, които се 
използват при разработване на ландшафтноустройствени планове, планове за 
управление на ландшафта и на защитени територии.

Annotation

This subject is taught in the 9th semester to seniors in Urban Planning dept. for 2 
hours per week. It is aimed at complementing the students' knowledge on landscape, 
its components, structure and classifications. The main principles of planning of 
natural and anthropogenic landscapes, of elimination of infringements of 
environmental regulations, and protection of the aesthetic harmony and ecological 
balance are considered. The most important provisions of the current national 
environmental legislation and the European conventions signed by the Bulgarian 
government are presented. The methods used in the development of landscape plans 
as well as plans for management of landscape and protected territories are outlined.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Veselina Troeva

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Веселина Троева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура LPLSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MATHbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Математика

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code MATHbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Mathematics

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS4.0

Type Compulsory

15
0

60

60

Анотация

1. Детерминанти, матрици, системи линейни уравнения. Вектори – действия с тях
 и приложения. 
2. Уравнения на права и равнина. Повърхнини от  IIра степен. 
3. Редици. Граница, непрекъснатост и производна на функция – свойства и 
приложения. 
4. Неопределен и определен интеграл – пресмятане и приложения в геометрията
 и физиката. 
5. Някои диференциални уравнения от  Iви ред. Линейни диференциални 
уравнения от IIри ред. 
6. Формула на Ойлер за многостени. Тела на Платон.

Annotation

1. Determinants, matrixes, systems of linear equations. Vectors – operations and 
applications. 
2. Straight-line and plane equations. Second-order areas. 
3. Series. Limit, continuity and derivative of a function – properties and applications. 
4. Indefinite and definite integrals – calculation and applications in geometry and 
physics. 
5. Some first-order differential equations. Second-order straight-line differential 
equations. 
6. Oiler’s formula for polyhedrons. Plato bodies.

45
15

0

60

60
Катедра

Математика
Department
Mathematics

Principal lecturer
Prof. Dr.  Vladimir Todorov

Водещ преподавател
проф. д-р  Владимир Тодоров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MATHbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MNGbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Мениджмънт

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code MNGbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Management

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Обучението по дисциплината "Мениджмънт" има за цел да се формира у 
студентите относително пълна система от знания за основите на теорията и 
практиката на управлението. След завършване на обучението, студентите ще 
знаят как да вземат правилни решения, как да осъществяват ефективни 
комуникации, как правилно да планират, организират, мотивират и контролират 
работата на своите подчинени, за да постигат високи резултати.

Annotation

This subject is aimed to build up in students a relatively complete system of 
knowledge on the fundamentals of management theory and practice. After finishing 
the course students will know how to make proper decisions, how to make effective 
communications, how to plan, organize, motivate and control the work of their 
subordinates in order to reach good results.

15
15

0

30

30
Катедра

Обществени науки
Department
Social Sciences

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Toncho Tonchev

Водещ преподавател
доц. д-р  Тончо Тончев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MNGbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MOD1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Моделиране - I част

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code MOD1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Modelling - Part I

Starts in semester 1 Ends in semester 2

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Форма и формообразуване. Общо и специфично формообразуване. Организация
 на пространството - от математическото пространство към архитектурното. 
Моделиране на пространствени структури. Методики за анализ на 
пространствени структури.

Annotation

Form and morphology. General and specific morphology. Organization of space – 
mathematical and architectural. modelling of spatial structures. Methods for analysis of 
spatial structures.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Vladimir Ignatov

Водещ преподавател
доц. д-р  Владимир Игнатов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MOD1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MOD2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Моделиране - II част

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code MOD2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Modelling - Part II

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Изграждане на пространствена структура при начално задание - двумерна и 
тримерна подложка . Прочит на подложките и селекция на елементи 
(множества), възможни връзки, извеждане в трето измерение. Крайни резултати 
- релеф, връзка с подложките и самостоятелни пространствени решения.

Annotation

Development of a spatial structure with an initial assignment – two-dimensional pad 
(town development plan). Reading of the pad and selection of elements (sets), 
possible connections, bringing to a third dimension. Final results – relief, connection to 
the pad and independent spatial decision.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Vladimir Ignatov

Водещ преподавател
доц. д-р  Владимир Игнатов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MOD2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MOD3bEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Моделиране - III част

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутИзбираем

Code MOD3bEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Modelling - Part III

Starts in semester 7 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Elective

90
0

90

90

Анотация

Изграждане на пространствена структура при начално задание - пространствена 
подложка (терен с хоризонтали). Прочит на подложката и избор на елементи, 
възможни връзки, извеждане в трето измерение.

Annotation

Development of a spatial structure with an initial assignment – spatial pad (area with 
horizontal lines). Reading of the pad and selection of elements, possible connections, 
bringing to a third dimension.

0
90

0

90

90
Катедра

Рисуване и моделиране
Department
Drawing and Modelling

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Vladimir Ignatov

Водещ преподавател
доц. д-р  Владимир Игнатов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MOD3bEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MRKbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Маркетинг

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code MRKbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Marketing

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Курсът по маркетинг е посветен на изучаването на традиционните и съвременни 
аспекти на маркетинга, различните маркетингови концепции, влиянието на 
елементите на маркетинговата среда и на различните маркетингови действия и 
ролята на маркетинговия мениджър за развитието на фирмата. След 
завършване на обучението си по "Маркетинг" студентите ще познават основните 
маркетингови принципи, ще могат да дефинират ключови понятия и ще могат да 
вземат необходимите маркетингови решения за фирмата.

Annotation

The course of "Marketing" incorporate both traditional and contemporary aspects of 
marketing, carefully consider environmental factors, present the roles of marketing and 
marketing managers, and show the relevance of marketing for those who interact with 
or who are affected by marketing activities. The students, who graduate this course 
will know the basic components of marketing - consumer behaviour, market segments 
and product, promotion and price planning. The students will be able to use and 
explain all major principles, defines key terms, integrates topics, and demonstrates 
how make everyday and long-run market decisions.

15
15

0

30

30
Катедра

Обществени науки
Department
Social Sciences

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr.  Aneta Marichova

Водещ преподавател
доц. д-р  Анета Маричова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MRKbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MUPAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Управление в градоустройството и архитектурата

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code MUPAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Management in Urban Planning and Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Населените места като системи - обект на управление. Управление на 
градоустройствените системи. Основни управленски функции и управленски 
решения. Технология на вземане на управленски решения. Законова и 
нормативна уредба на архитектурната и на градоустройствената дейност.

Annotation

Urban settlements as systems, subject to management. Management of urban 
systems. Basic management functions and management decisions. Technology of 
management decision-making. Legislative and normative framework of the 
architectural and town-planning activity.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof.  Arch. Yordan Tarsankov

Водещ преподавател
доц.  арх. Йордан Търсанков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

френски |FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура MUPAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура OCbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Организация на строителството

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code OCbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Organization of Construction

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Материалът е структуриран в две части:
- Организация на инвестиционния процес в строителството – същност, основни 
етапи, фази и съпътствуващите ги процедури; участници и организация на 
взаимоотношенията между тях; процедура за обществена поръчка (конкурси по 
проектиране и търгове в строителството); договори за възлагане на 
проектирането и на строителството;
- Организация на строителното производство – проекти по Организация на 
строителството; норми за разход на ресурси; календарно планиране (линейни и 
мрежови графици); временно строителство на строителната площадка.

Annotation

The teaching material is structured in two parts:
- Organization of the investment process in construction – nature, main stages, 
phases and accompanying procedures; participants and organization of their 
relationships; public commission procedure (competitions in design and tenders in 
construction); contracts for design and construction;
- Organization of the production of building materials – Organization of construction 
projects; norms for resource consumption; calendar planning (linear and network 
charts); temporary construction on the building site; construction and master plan.

30
0
0

30

30
Катедра

Организация и икономика на строителството
Department
Construction Management and Economics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dinyo Dinev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Диньо Динев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура OCbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PAHbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на архитектурното наследство

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code PAHbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Architectural Heritage

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

45

Анотация

Дисциплината има за цел да формира основни познания по проблемите на 
опазването на архитектурното наследство; да внуши начин на мислене в 
подхода към ценната архитектурна среда в процеса на архитектурното 
творчество. Разгледани са видовете паметници на културата, тяхната правна 
защита и националната система за опазване. Представена е историческата 
еволюция на идеите за приемственост. С много примери са представени 
подходите за опазване на архитектурното наследство на различни равнища: 
единични паметници, исторически градове и исторически територии; разглежда 
се синтезът на изкуствата с историческата среда.

Annotation

The aim of the discipline is to develop basic knowledge of the problems of 
preservation of architectural heritage; to suggest a way of thinking in the approach to 
the valuable architectural environment in the process of architectural art. The types of 
cultural monuments and their legal protection within the national preservation system 
are discussed. The historic evolution of the ideas of continuity is presented. The 
approaches to preservation of the architectural heritage on different levels: individual 
monuments, historic towns and historic territories, are presented with the help of 
numerous examples. The synthesis between arts and historic environment is 
examined.

30
15

0

45

45
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PAHbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PAHbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на архитектурното наследство

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code PAHbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Architectural Heritage

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината акцентира върху методиката на подход към архитектурното 
творчество в конкретен исторически контекст. Разглеждат се съвременни 
функционални, комуникационни и др. проблеми на историческите градове и 
територии, принципите на тяхната градоустройствена защита. Анализират се най
-новите обекти на опазване - културните пейзажи и културните маршрути, 
методите за тяхното опазване и развитие. Архитектурното наследство се 
разглежда и като ресурс за развитие, стимул за икономическа активност. Във 
връзка с това се разглеждат принципите на устойчивия културен туризъм. 
Представят се забележителни примери от световната и българската 
урбанистична и архитектурна практики.

Annotation

The discipline emphasizes on the methodology of the approach to the architectural 
creativity in a specific historic context. Modern functional, communication, etc. 
problems of historic towns and territories, and the principles of the town planning 
protection of the latter are discussed. The newest objects of preservation - the cultural 
landscapes and the cultural routes and the methods for their preservation and 
development are discussed. Architectural heritage is examined also as a resource for 
development, as an incentive for economic activity. In connection with this the 
principles of sustainable cultural tourism are discussed. Remarkable examples of the 
world and the Bulgarian urban and architectural practices are presented.

30
0
0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PAHbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PAHP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на архитектурното наследство - I преддипломен 
проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code PAHP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Architectural Heritage - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Чрез проекта се цели формиране на умения за изследване и управление на 
взаимоотношенията в единната историческа среда. Задачите са реални, 
отразяващи актуална проблематика, селекционирани в диалог с местните власти
 на исторически селища. Извършва се цялостен анализ на историческата среда, 
създават се алтернативни модели за нейното опазване и развитие. В резултат 
се изявяват проблемни исторически зони, ансамбли и паметници, които са обект 
на следващи фази на обучение.

Annotation

The project aims at developing research skills and skills for management of the 
relationships in the integrated historic environment. The assignments are real and 
reflect current problems. They are selected in a dialogue with the local authorities of 
historic settlements. A thorough analysis of the historic environment is made, 
alternative models for its preservation and development are developed. As a result 
problematic historic zones, ensembles and monuments, which are objects for future 
phases of training, are shown.

0
120

0

120

120
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PAHP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PAHSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code PAHSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

30

90

Анотация

Дисциплината задълбочава професионалните познания за архитектурно 
творчество в историческата среда на различни равнища. С конкретни примери се
 анализират взаимоотношенията между историческите пластове в средата и 
интерпретацията на архитектурното наследство в новата архитектура. 
Представя се международната система за опазване на архитектурното 
наследство и световния опит в областта на градоустройствената защита и 
обновяването на историческите селища. Разглежда се методическия подход за 
съставяне на планове за опазване на урбанистично и териториално нива. 
Представят се забележителни примери от световната и българската 
урбанистична и архитектурна практики.

Annotation

he discipline extends at different levels the professional knowledge of architectural art 
in a historic environment. With the help of practical examples the interrelationship 
between the historic layers is analysed and the architectural heritage in the new 
architecture is interpreted. The international system for preservation of architectural 
heritage and the world experience in the field of town-planning protection and 
renovation of historic settlements are presented. The methodological approach to 
drawing plans for preservation on urban and territorial level is discussed. Remarkable 
examples of the world and the Bulgarian urban and architectural practices are 
presented.

30
0
0

30

90
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PAHSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PAHSCbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на архитектурното наследство - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code PAHSCbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Architectural Heritage - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината задълбочава професионалните познания за архитектурно 
творчество в историческата среда на различни равнища. С конкретни примери се
 анализират взаимоотношенията между историческите пластове в средата и 
интерпретацията на архитектурното наследство в новата архитектура. 
Представя се международната система за опазване на архитектурното 
наследство и световния опит в областта на градоустройствената защита и 
обновяването на историческите селища. Разглежда се методическия подход за 
съставяне на планове за опазване на урбанистично и териториално нива. 
Представят се забележителни примери от световната и българската 
урбанистична и архитектурна практики.

Annotation

he discipline extends at different levels the professional knowledge of architectural art 
in a historic environment. With the help of practical examples the interrelationship 
between the historic layers is analysed and the architectural heritage in the new 
architecture is interpreted. The international system for preservation of architectural 
heritage and the world experience in the field of town-planning protection and 
renovation of historic settlements are presented. The methodological approach to 
drawing plans for preservation on urban and territorial level is discussed. Remarkable 
examples of the world and the Bulgarian urban and architectural practices are 
presented.

30
0
0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PAHSCbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLDLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code PBLDLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Преподават се преобладаващите типове обществени сгради - историческо 
развитие, новости и основни норми. 
След курса студентът може да проектира основни типове малки обществени 
сгради.

Annotation

The prevailing types of public buildings – historic development, modern trends and 
principal norms, are presented.

60
0
0

60

60
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Boyko Kadinov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLDLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLDP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - I проект

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PBLDP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Project I

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Преподават се основите на проектиране на сгради, обосновани функционално, 
градоустройствено и композиционно чрез малка обществена сграда. 
След курса студентът познава основните проблеми и може да ги реши в практика
 на малка, типична обществена сграда.

Annotation

The foundations of the design of buildings, justified from a functional, town planning 
and compositional point of view, are presented with the help of a small public building.

0
90

0

90

90
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Boyko Kadinov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

френски, английски French, EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLDP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLDP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - I проект

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PBLDP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Project I

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Преподават се основите на проектиране на сгради, обосновани функционално, 
градоустройствено и композиционно чрез малка обществена сграда. 
След курса студентът познава основните проблеми и може да ги реши в практика
 на малка, типична обществена сграда.

Annotation

The foundations of the design of buildings, justified from a functional, town planning 
and compositional point of view, are presented with the help of a small public building.

0
90

0

90

90
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Boyko Kadinov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Бойко Кадинов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

френски, английски French, EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLDP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - II проект

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Project II

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Преподава се многообразието от типове, решения и подходи на проектиране на 
типични обществени сгради. 
Придобиват се задълбочени познания за проектиране на сложни типове 
обществени сгради и способности за проектирането им.

Annotation

The variety of types, decisions and approaches to the design of typical public buildings 
is presented.

0
90

0

90

90
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - II проект

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Project II

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Преподава се многообразието от типове, решения и подходи на проектиране на 
типични обществени сгради. 
Придобиват се задълбочени познания за проектиране на сложни типове 
обществени сгради и способности за проектирането им.

Annotation

The variety of types, decisions and approaches to the design of typical public buildings 
is presented.

0
90

0

90

90
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLKP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code PBLKP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS12.0

Type Compulsory

120
0

120

240

Анотация

Проектира се типична и сложна обществена сграда - зрително-демонстративна 
или спортна зала. В подробности се проучват функционалните и технологични 
аспекти на съответния тип сгради. 
Студентите придобиват знания и умения да проектират цялостно и във всички 
фази обществена сграда, основано на физическите и аспекти.

Annotation

A typical and complex public building – a hall for visual demonstration or a sports hall 
is designed. The functional and technological aspects of the corresponding type of 
building are examined in detail.

0
120

0

120

240
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLKP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLKP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code PBLKP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектират се типове сгради, които дават възможности на студентите да 
боравят с идеи, интерпретирани в архитектурни форми при максимална свобода 
на вижданията и предпочитанията си. 
Студените придобиват знания и умения да работа в  творчески условия. 
Акцентът на придобитите качества е върху художествено-творческата страна на 
архитектурното проектиране.

Annotation

Types of buildings, which give opportunity to students to operate with ideas, 
interpreted in architectural form at a maximum freedom of opinions and preferences, 
are designed.

0
120

0

120

120
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLKP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLKSLbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 10

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code PBLKSLbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 10

ECTS12.0

Type Compulsory

0
0

90

270

Анотация

Преподават се знания за проектираните в съответния семестър типове сгради; 
задълбочават се познанията по особеностите и многостранността на 
обществените сгради. В курса се включват лектори, имащи отношение към 
изясняване на функцията, изпълнението и ползването на сградите. Във втората 
част на курса се акцентира върху "философията", символиката и пр. 
концептуални и творчески проблеми. 
Студентите овладяват концептуалните основи на Обществените сгради и 
способността за значима мотивация на творческото поведение.

Annotation

Students are introduced to the designed in the corresponding semester types of 
buildings. Their knowledge about the peculiarities and versatility of public buildings is 
extended. The course is presented by lecturers, having an opinion on the elucidating 
of the function, on the performance and the use of the buildings. The second part of 
the course emphasises on “philosophy”, symbolic, and other conceptual problems and 
problems of the creative process.

90
0
0

90

270
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 90
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLKSLbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PBLKSLbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Обществени сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code PBLKSLbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Public Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Преподават се знания за проектираните в съответния семестър типове сгради; 
задълбочават се познанията по особеностите и многостранността на 
обществените сгради. В курса се включват лектори, имащи отношение към 
изясняване на функцията, изпълнението и ползването на сградите. Във втората 
част на курса се акцентира върху "философията", символиката и пр. 
концептуални и творчески проблеми. 
Студентите овладяват концептуалните основи на Обществените сгради и 
способността за значима мотивация на творческото поведение.

Annotation

Students are introduced to the designed in the corresponding semester types of 
buildings. Their knowledge about the peculiarities and versatility of public buildings is 
extended. The course is presented by lecturers, having an opinion on the elucidating 
of the function, on the performance and the use of the buildings. The second part of 
the course emphasises on “philosophy”, symbolic, and other conceptual problems and 
problems of the creative process.

30
0
0

30

30
Катедра

Обществени сгради
Department
Public Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Blagovest Valkov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Благовест Вълков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PBLKSLbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PDPRbCPA

Наименование на дисциплината по учебен план

Преддипломна практика по профил

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PDPRbCPA

Title of the discipline in the academic curriculum

Pre Diploma Field Practice

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS6.0

Type Compulsory

0
180

180

0

Анотация

Специализираната подготовка в профилиращото ниво на обучение се допълва 
от преддипломна практика (стаж) по профил. Провежда се за запознаване с 
реалната практика в сферата на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране в независими проектантски бюра и фирми. Студентът извършва по 
време на стажа и проучвания по темата на предстоящата си дипломна работа. 
Стажантът придобива практически желания и умения за цялостния проектантски 
и инвестиционен процес.

Annotation

The specialist training at a profiling level is supplemented by a pre-diploma practical 
training (internship). It is held for acquainting students with the real practical work in 
the field of urban planning and investment design in design bureaus and construction 
companies. During internship students perform studies related to the topic of their 
diploma project. They acquire knowledge on the whole design and investment process.

0
0

180

180

0
Катедра

АФ *
Department
FAR *

Principal lecturer
Inv. Prof. Dr. Eng. Head of Department

Водещ преподавател
гост-проф. д-р инж. Ръководител на катедра

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PDPRbCPAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PHSP3bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Опазване на исторически селища и райони - преддипломен 
проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PHSP3bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Preservation of Historical Settlements and Regions - Pre - 
Diploma Project

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Преддипломният проект има за цел да формира специализирани проектантски 
умения за градоустройствено проектиране в исторически контекст според най-
актуалните правила, норми и изисквания. Проектантските задачи са напълно 
реални, при отчитане на конкретния урбанистичен, културен и социален 
контекст. За тази цел се осъществяват активни контакти с местните 
администрации. Проектирането завършва с предложения за изменения на 
действащи застроителни планове и частични квартални застроителни и силуетни
 планове за конкретни зони според действащите нормативни изисквания и 
регламентираните форми на графично представяне.

Annotation

The aim of the pre-diploma project is to develop specialised designer’s skills for town-
planning design work in a historic context conforming to the most recent rules, norms 
and requirements. The design assignments are absolutely real and take into account 
the specific urban, cultural and social context. For this purpose active contact with the 
local administrations is maintained. The design work ends with proposals for changes 
in effective development plans and partial district development plans and skyline for 
specific zones, conforming to the effective normative requirements and the regulated 
forms of graphical representation.

0
90

0

90

90
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Arch. Todor Krastev Vasilev

Водещ преподавател
проф. д.а.н. арх. Тодор Кръстев Василев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PHSP3bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PLNDLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Паркова и ландшафтна архитектура

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code PLNDLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Park and Landscape Architecture

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Лекционният курс обхваща две части: 
1. История на парковото и градинско изкуство.
2. Теоретични постановки, основи и принципи на проектиране в ландшафтната 
архитектура. Дисциплината дава познания на студентите относно ролята на 
ландшафната архитектура в изграждането на средата и връзките й с останалите 
дисциплини. Овладяват се умения за прилагане на принципите за проектиране и 
обзавеждане на градските и извънградските пространства в съответствие с 
техния характер, предназначение, разположение и насищане с функции и 
посетители. Дисциплината изгражда отношение към природните компоненти и 
стремеж към опазването им. В лекционния курс се използват разнообразни 
методи за преподаване.

Annotation

The lecture course consists of two parts: 
1. History of park and garden design.
2. Theory and design principles of landscape architecture. The discipline provides 
knowledge of the role of landscape architecture for shaping the environment as well as 
the links to other disciplines. Skills are obtained to apply the principles of design of 
public spaces in urban and suburban environment in accordance with their character, 
functions, location and users. The discipline forms attitude towards natural 
components and their preservation. A large scope of teaching methods are applied in 
the lecture course.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Georgi Boyarov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Георги Бояров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PLNDLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PLNDPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Паркова и ландшафтна архитектура - проект

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code PLNDPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Park and Landscape Architecture - Project

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Разработва се курсов проект - градски и извънградски паркове, специализирани 
паркове, вътрешно квартални пространства и зони за отдих. По време на 
упражненията и обсъжданията се обхващат разнообразни проблеми относно 
парковата композиция, структурирането и зонирането на парковата територия, 
включването на основните ландшафтни елементи (релеф, вода, растителност), 
обемно-пространственото изграждане на парка, подбора и композицията на 
растителността. Проектът се изработва в техника по избор - черно-бяла графика,
 оцветен съгласно нормативните изисквания, и се представя в определен от 
плановото задание обем.

Annotation

A project is developed – urban and ex-urban parks, specialized parks, inter-area 
spaces and recreation zones. During seminars and discussions different problems, 
related to the park composition, the structuring and zoning of the park territory, the 
inclusion of the main landscape elements (relief, water, vegetation), the volume and 
spatial development of the park, the selection and composition of vegetation are 
covered. The project is developed using a technique chosen by the student – black-
and-white graphics, coloured in accordance with the normative requirements, and is 
presented in a size, determined in the planning assignment.

0
90

0

90

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Georgi Boyarov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Георги Бояров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PLNDPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PRPAbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Практикуване на професията "Архитект"

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code PRPAbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Practicing the Architectural  Profession

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Лекционният курс предоставя информация за работата на архитектите в 
областта на инвестиционното проектиране, строителството, бизнеса с 
недвижими имоти, градското управление, териториалното устройство, науката и 
образованието. Да предложи необходимите теоретични и практически знания за 
широкия спектър от възможности за целесъобразна и ефективна професионална
 реализация на младия специалист Архитект. Знания относно фазите на 
инвестиционния процес в строителството и ролята на Архитекта в тях, 
юридическите аспекти на професионалната реализация, проектното управление,
 фирмената организация и ръководство, научните изследвания и 
образователната дейност, професионалната реализация в чужбина. 
Умения за екипна работа и професионални комуникации.

Annotation

The course provides information for the work of architects in the fields of investment 
design, construction, real estate business, municipal management, regional planning, 
science and education. Students are acquainted with the scope of possible positions 
and careers eligible for the young architect. They learn also about the construction's 
investment process stages and the role of the architect in them, juridical aspects of the 
career, project management, company organization and management, scientific 
research and educational activity, career abroad. Students acquire skills for team work 
and professional communications.

15
15

0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Валери Иванов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура PRPAbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RAMP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен 
проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code RAMP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Restoration of Architectural Monuments - Pre - Diploma Project

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

90
0

90

150

Анотация

Курсът цели да формира практически познания и умения за работа по 
паметниците на културата, свързана с тяхното документиране, проучване, 
оценка и проектно решение за съхраняване и социализация. На базата на 
конкретен архитектурно-исторически обект се изучават основния методичен 
цикъл на проучването и проектирането за опазване на паметника, различните 
методи за намеса в него и съдържанието на проектите за консервация, 
реставрация и адаптация на архитектурните паметници.

Annotation

The purpose of the course is to develop practical knowledge and skills for work with 
monuments of culture, connected with their documenting, survey, assessment and 
preparing a project decision for their preservation and sociological interpretation. The 
basic methodological cycle of investigation and design for preservation of the 
monument, the different methods for intervention, and the content of the projects for 
conservation, restoration and adaptation of monuments of architecture are examined 
on the basis of real architectural and historical sites.

0
90

0

90

150
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Yordanka Kandulkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RAMP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RAMSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Реставрация на архитектурните паметници - специализиран 
курс

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code RAMSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Restoration of Architectural Monuments - Special Course

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS3.0

Type Compulsory

0
0

30

60

Анотация

Курсът включва исторически преглед на развитието на теорията на 
реставрацията, съвременни принципи за опазване на архитектурното наследство
 и свързаните с тях международни документи; методика на проучването и 
проектирането за консервация, реставрация и адаптация на архитектурни 
паметници; основни познания за полидисциплинарната специфика на дейността 
- конструктивни, климатизационни и технологични проблеми при реставрацията 
на архитектурните паметници.

Annotation

The course consists of a historical review of the development of the theory of 
restoration, the modern principles for preservation of the architectural heritage and the 
related international documents; the methodology of investigation and design for 
conservation, restoration and adaptation of monuments of architecture; basic 
knowledge of the polydisciplinary specifics of the activity – structural, climatisation and 
technological problems in restoration of monuments of architecture.

30
0
0

30

60
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Yordanka Kandulkova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RAMSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLDLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 4

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code RBLDLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings

Starts in semester 3 Ends in semester 4

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Целта на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в 
изграждането на жилищните сгради като ги постави в контекста на 
заобикалящата ги урбанизирана среда. Основният акцент е поставен върху 
необходимостта от формиране на екологична и хуманна жилищна среда със 
своя специфика и идентичност. Обучението е съпроводено с разработване на 
две курсови работи, които представляват илюстриран критичен анализ на 
публикувани проекти на жилищни сгради и комплекси он нашата или чуждата 
практика.

Annotation

The aim of the course is to introduce to students the modern trends in the erection of 
residential buildings putting them in the context of urban environment. The main 
emphasis is put on the necessity of developing an ecological and humane housing 
which bears its specificity and identity. Training is complemented with the 
development of two courseworks which represent an illustrated critical analysis of 
already published projects of residential buildings and estates from the national or 
foreign practice.

60
0
0

60

60
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Ivan Danov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Иван Данов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, френски, немски, руски English,French, German, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLDLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLDP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - I проект

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code RBLDP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Project I

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Основна цел на първия проект е придобиване на практически умения за 
проектиране на еднофамилни жилищни сгради, самостоятелни или в група в 
крайградска среда с ниска интензивност на застрояване. Студентите придобиват
 умения за работа с нормативни документи, за отчитане въздействието на 
околната среда, за формиране на възгледи за качество на жилищната среда в 
съвременния свят, за прилагане на съвременни материали и технологии.

Annotation

The aim of case study is to integrate the theoretical principles to the practical solutions 
of designing detached, semi-detached or terraced houses in low-rise urban 
environment. Students develop skills for work with normative documents, for taking 
into account the influence of the environment and modern schemes of living patterns, 
for considering the possibilities for application of different materials and technologies.

0
90

0

90

90
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Aleksi Patev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Алекси Патев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Жилищни сгради (RBLDL) Residential Buildings (RBLDL)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLDP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLDP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - I проект

Започва в семестър 6 Завършва в семестър 6

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code RBLDP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Project I

Starts in semester 6 Ends in semester 6

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Основна цел на първия проект е придобиване на практически умения за 
проектиране на еднофамилни жилищни сгради, самостоятелни или в група в 
крайградска среда с ниска интензивност на застрояване. Студентите придобиват
 умения за работа с нормативни документи, за отчитане въздействието на 
околната среда, за формиране на възгледи за качество на жилищната среда в 
съвременния свят, за прилагане на съвременни материали и технологии.

Annotation

The aim of case study is to integrate the theoretical principles to the practical solutions 
of designing detached, semi-detached or terraced houses in low-rise urban 
environment. Students develop skills for work with normative documents, for taking 
into account the influence of the environment and modern schemes of living patterns, 
for considering the possibilities for application of different materials and technologies.

0
90

0

90

90
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Aleksi Patev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Алекси Патев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Жилищни сгради (RBLDL) Residential Buildings (RBLDL)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLDP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - II проект

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code RBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Project II

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Проектът има за цел разработването на многофамилни жилищни сгради в 
урбанизирана среда с висока степен на плътност и интензивност на застрояване.
 Вниманието е насочено към изпълнение на различни социални поръчки и 
стандарти на обитаване. Студентите усъвършенстват уменията си за работа с 
нормативни документи, научават се да отчитат спецификата на заобикалящата 
урбанизирана среда и да прилагат съвременни концепции в областта на 
жилищното проектиране.

Annotation

The aim of this case study is to create a high-density residential area with a distinct 
character. Students are expected to provide innovative solutions in terms of urban 
structure as well as in planning of a large scale of dwelling types. They learn to create 
high-rise multi-family houses for different social standards. Upon completion of the 
study the students should be able to use modern design strategies for housing 
intervention in the context of the urban environment.

0
90

0

90

90
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Ivan Danov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Иван Данов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Жилищни сгради - I проект (RBLDP1) Residential Buildings - Project I (RBLDP1)
английски, френски, немски, руски English, French, German, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLDP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - II проект

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code RBLDP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Project II

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Проектът има за цел разработването на многофамилни жилищни сгради в 
урбанизирана среда с висока степен на плътност и интензивност на застрояване.
 Вниманието е насочено към изпълнение на различни социални поръчки и 
стандарти на обитаване. Студентите усъвършенстват уменията си за работа с 
нормативни документи, научават се да отчитат спецификата на заобикалящата 
урбанизирана среда и да прилагат съвременни концепции в областта на 
жилищното проектиране.

Annotation

The aim of this case study is to create a high-density residential area with a distinct 
character. Students are expected to provide innovative solutions in terms of urban 
structure as well as in planning of a large scale of dwelling types. They learn to create 
high-rise multi-family houses for different social standards. Upon completion of the 
study the students should be able to use modern design strategies for housing 
intervention in the context of the urban environment.

0
90

0

90

90
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Ivan Danov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Иван Данов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Жилищни сгради - I проект (RBLDP1) Residential Buildings - Project I (RBLDP1)
английски, френски, немски, руски English, French, German, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLDP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLKP1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code RBLKP1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът предствлява детайлно проучване на различни форми за временно 
обитаване и отдих: хотели, студентски общежития, домове за възрастни хора, 
ваканционни селища и др. като израз на демографските промени и 
нарастващата мобилност на населението в съвременния свят. 
Студентите придобиват специализирани познания и умения по отношение на 
нормативните, функционалните, пространствените, строително-технически и 
естетически изисквания и тенденции, характерни за всеки тип.

Annotation

The project includes a detailed study of various forms of temporary occupation and 
leisure (hotels, student hostels, homes for aged people, holiday resorts, etc.) 
illustrating the demographic changes and the increasing mobility of people in the 
modern world. Students obtain specialist knowledge and skills related to regulatory, 
functional, spatial, structural, technical and aesthetic requirements and trends specific 
for each type of building.

0
120

0

120

120
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Nedyalko Bonchev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Недялко Бончев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLKP1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLKP2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code RBLKP2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Building - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS12.0

Type Compulsory

120
0

120

240

Анотация

Детайлно проучване на различни форми за временно обитаване и отдих: 
студентски общежития, домове за възрастни хора, хотели, ваканционни селища, 
и др. като израз на демографските промени и нарастващата мобилност на 
населението в съвременния свят. Придобиват се специализирани познания и 
умения по отношение на нормативните, функционалните, пространствените, 
строително-техническите и естетическите изисквания и тенденции, характерни 
за всеки тип.

Annotation

Detailed examination of different forms for permanent and temporary occupation and 
recreation: student hostels, homes for aged people, hotels, holiday resorts, etc. 
expressing the demographic changes and the increasing mobility of population in the 
modern world. Students acquire practical knowledge and skills, connected with the 
normative, functional, spatial, structural and technical and aesthetic requirements and 
trends characteristic for each type.

0
120

0

120

240
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Boryana Genova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Боряна Генова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Жилищни сгради - I преддипломен проект (RBLKP1) Residential Buildings - Pre - Diploma Project I (RBLKP1)
френски, руски French, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLKP2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLKSLbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 10

ECTS 12.0

СтатутЗадължителен

Code RBLKSLbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 10

ECTS12.0

Type Compulsory

0
0

90

270

Анотация

Специализираният курс има за цел по-детайлно запознаване с най-актуалните 
проблеми в изграждането на жилищната среда. В курса участват различни 
преподаватели от катедрата и гости. Той обхваща три модула. Първият модул 
запознава студентите с проблемите и тенденциите в изграждането на сгради и 
комплекси за временно обитаване (хотели, ваканционни селища, общежития, 
домове за възрастни хора и др. ) Вторият модул разглежда актуалния проблем 
за обновяване на жилищната среда, за саниране на жилищните сгради, за 
жилищната политика и възможностите за участие на гражданското общество в 
този процес. Третият модул има за цел постигане на идентичност на жилищната 
среда чрез семиотичен анализ на литературни източници, разкриващи 
националните традиции, бит и култура.

Annotation

Students get acquainted in detail with the most up-to-date problems in setting up a 
residential environment. The course is taught by lecturers both from the Department 
and the industry. It is composed by three modules. The first module acquaints 
students with the problems and trends in the erection of buildings and estates for 
temporary occupation (hotels, holiday resorts, hostels, homes for aged people, etc.). 
The second module considers the current problem of the residential environment 
renovation, buildings rehabilitation, housing policy and the possibilities for the civil 
society to participate in this process. The third module aims to reach an identity of the 
residential environment through a semiotic analysis of literature sources revealing the 
national traditions, way of life, and culture.

90
0
0

90

270
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Nedyalko Bonchev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Недялко Бончев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 90
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLKSLbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RBLKSLbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Жилищни сгради - специализиран курс

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code RBLKSLbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Residential Buildings - Specialized Course

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Специализираният курс има за цел по-детайлно запознаване с най-актуалните 
проблеми в изграждането на жилищната среда. В курса участват различни 
преподаватели от катедрата и гости. Той обхваща три модула. Първият модул 
запознава студентите с проблемите и тенденциите в изграждането на сгради и 
комплекси за временно обитаване (хотели, ваканционни селища, общежития, 
домове за възрастни хора и др. ) Вторият модул разглежда актуалния проблем 
за обновяване на жилищната среда, за саниране на жилищните сгради, за 
жилищната политика и възможностите за участие на гражданското общество в 
този процес. Третият модул има за цел постигане на идентичност на жилищната 
среда чрез семиотичен анализ на литературни източници, разкриващи 
националните традиции, бит и култура.

Annotation

Students get acquainted in detail with the most up-to-date problems in setting up a 
residential environment. The course is taught by lecturers both from the Department 
and the industry. It is composed by three modules. The first module acquaints 
students with the problems and trends in the erection of buildings and estates for 
temporary occupation (hotels, holiday resorts, hostels, homes for aged people, etc.). 
The second module considers the current problem of the residential environment 
renovation, buildings rehabilitation, housing policy and the possibilities for the civil 
society to participate in this process. The third module aims to reach an identity of the 
residential environment through a semiotic analysis of literature sources revealing the 
national traditions, way of life, and culture.

30
0
0

30

30
Катедра

Жилищни сгради
Department
Residential Buildings

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Nedyalko Bonchev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Недялко Бончев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RBLKSLbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RCSLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Стоманобетонни конструкции

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code RCSLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Reinforced Concrete Structures

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства 
на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на 
стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им 
като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат се видовете 
стоманобетонни конструкции и рационалната област на тяхното приложение. 
Разглеждат се основните положения на антисеизмичното проектиране и 
строителство. Подробно са систематизирани различните типове междуетажни 
конструкции и основните им елементи.

Annotation

The course discusses the basic physico-mechanical and deformation properties of 
reinforced concrete, the methods for determining the bearing capacity of reinforced 
concrete elements under characteristic loads and their construction as a part of the 
overall bearing structure. The types of reinforced concrete structures and the rational 
field of their application are covered. The foundations of antiseismic design and 
construction are discussed. The different types of inter-floor structures and their basic 
elements are classified in detail.

30
0
0

30

30
Катедра

Масивни конструкции
Department
Reinforced Concrete Structures

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Marina Traykova

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Марина Трайкова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Строителна механика - I част (SM1) Structural Mechanics I (SM1)
Строителна механика - II част (SM2) Structural Mechanics II (SM2)

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RCSLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RCSPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Стоманобетонни конструкции - проект

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code RCSPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Reinforced Concrete Structures - Project Assignment

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Compulsory

15
0

15

15

Анотация

В курса се разглеждат основните физико-механични и деформационни свойства 
на стоманобетона, методите за определяне на носещата способност на 
стоманобетонните елементи при характерни натоварвания и конструирането им 
като част от цялостната носеща конструкция. Обхващат се видовете 
стоманобетонни конструкции и рационалната област на тяхното приложение. 
Разглеждат се основните положения на антисеизмичното проектиране и 
строителство. Подробно са систематизирани различните типове междуетажни 
конструкции и основните им елементи.

Annotation

The course discusses the basic physico-mechanical and deformation properties of 
reinforced concrete, the methods for determining the bearing capacity of reinforced 
concrete elements under characteristic loads and their construction as a part of the 
overall bearing structure. The types of reinforced concrete structures and the rational 
field of their application are covered. The foundations of antiseismic design and 
construction are discussed. The different types of inter-floor structures and their basic 
elements are classified in detail.

0
15

0

15

15
Катедра

Масивни конструкции
Department
Reinforced Concrete Structures

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ivan Marchokov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Иван Марчоков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RCSPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура REGPLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Регионално планиране

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code REGPLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Regional Planning

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на 
урбанистичния анализ и синтез в четири части: 1. Природно-антропогенни 
аспекти - времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат 
като специфични урбанистични категории; 2. Нормативно-функционални аспекти 
- идеологията, екологията, социологията и политиката се разглеждат като 
специфични урбанистични дисциплини; 3. Интелектуално-научни аспекти - 
проследява се развитието и взаимодействието на урбанистичните теории, 
концепции, методологии и практики; 4. Социо-културни аспекти - урбанистичната 
култура и архитектура се разглеждат като резултат от революционни и 
еволюционни промени в социо-културната парадигма.

Annotation

The course discusses the problems of the methodology and methods of urban 
analysis and synthesis in four parts:
1. Natural and anthropogeneous aspects – time, space, architecture and society are 
discussed as specific urbanistic categories. 
2. Normative and functional aspects - ideology, ecology, sociology and politics are 
discussed as specific urbanistic disciplines. 
3. Intellectual and research aspects – the development and interaction between 
urbanistic theories, concepts, methodologies and practices are traced back. 
4. Social and cultural aspects – urban culture and architecture are discussed as 
resulting from revolutionary and evolutionary changes in the social and cultural 
paradigm.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура REGPLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура REGPPbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Регионално планиране - проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code REGPPbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Regional Planning - Project

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

30
0

30

30

Анотация

В курсовия проект се разработват проблеми от урбанистичния анализ и синтез.

Annotation

The Project develops the problems of urban analysis and synthesis.

0
30

0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура REGPPbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура REGPPbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Регионално планиране - проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code REGPPbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Regional Planning - Project

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

30
0

30

30

Анотация

В курсовия проект се разработват проблеми от урбанистичния анализ и синтез.

Annotation

The Project develops the problems of urban analysis and synthesis.

0
30

0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура REGPPbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура RPLSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Съвременни пространствени политики за устойчиво развитие

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code RPLSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Contemporary Spatial Policies for Sustainable Development

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината разглежда подходите за практическо прилагане на концепцията за
 устойчиво развитие в съвременните регионални и градски политики. 
Проследяват се особенности на пространствените политики в конкретни 
европейски градове и региони и се очертават общите тенденции и 
предизвикателства на устойчивостта. Очакваните образователни резултати 
включват придобиване на знания за принципите на устойчивото развитие; 
изграждане на умения за критическо оценяване на пространствени стратегии и 
планове за устойчиво развитие в конкретни социални, икономически и културни 
условия; осъзнаване на ценности на устойчивостта.

Annotation

The course presents the approaches to the practical implementation development 
concept in regional and urban policies. The peculiarities are traced of the spatial 
policies in particular European cities and regions and the general sustainability 
tendencies and challenges to contemporary spatial planning are outlined. Expected 
educational results comprise the acquisition of knowledge on sustainable development 
principles, skills to formulate and critically assess spatial strategies and action plans 
for sustainable development under specific social, economic and cultural conditions, 
awareness about sustainability costs and values.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturerВодещ преподавател

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура RPLSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SARbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Устойчива архитектура на сградите

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code SARbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Sustainable Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Курсът има за цел да запознае студентите с характеристиките на устойчива 
сграда, теоретичните и практически особености при нейното проектиране. 
Изяснява се съдържанието на понятието за устойчивост в архитектурно-
строителната терминология, с оглед прилагането на принципите и постановките 
на устойчивото развитие. Основни теми в курса са: критерии и изисквания в 
отделните етапи на проекта, характеристики на интегралното проектиране и 
проектантския метод "пълен цикъл на живот на сграда", устойчиви 
характеристики и показатели на сградата, методики за анализ и оценка на 
устойчивостта - сертификационно системи в международната практика.

Annotation

The main purpose of the course is to introduce to the students the characteristics of 
sustainable and the theoretical and practical aspects of sustainablebuilding design. 
The concept of sustainabiliry according to the architectural and construction 
terminology is explained, in order to implement the principles and criteria of 
development. The main subjects of the discipline are: criteria and requirements at the 
different stages of the project, characteristics of integral design method and building 
life-cycle design method, characteristics and indicators of the buildings sustainability, 
methods of analysis and assessment-international green building certification systems.

30
0
0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Ekaterina Sentova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Екатерина Сентова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

италиански, руски Italian, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SARbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SITSbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Стоманени и дървени конструкции

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code SITSbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Steel and Timber Structures

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Дисциплината отразява основните положения, свързани с проектирането на 
конструкции от стомана и дърво. Специално внимание се отделя на 
конструктивното композиране, формообразуването и реализирането на 
различните части в конструктивния комплекс. Разглеждат се основните 
постановки за изчисляването и оразмеряването на елементите и 
конструктивните части от стомана и дърво. Целта е да се формират знания за 
качествена преценка на възможностите на конструкциите и да се реализира 
ефективно сътрудничество с инженерите конструктори.

Annotation

The discipline covers the basic concepts, connected with the design of steel and 
timber structures. Special attention is paid to the structural composition, morphology 
and realization of the different parts in the structural complex. The foundations of 
calculation and dimensioning of steel and timber elements and structural parts are 
discussed. The aim of the discipline is to develop knowledge for assessment of the 
abilities of the structures and to realize efficient co-operation with engineers-designers. 
The project consists of a structural composition of a single-span steel-structure 
building, calculation of main structural parts and elaboration of details.

30
0
0

30

30
Катедра

Метални, дървени и пластмасови конструкции
Department
Steel, Timber and Plastic Structures

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Irena Hadjiyaneva

Водещ преподавател
гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SITSbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SITSPbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Стоманени и дървени конструкции - проект

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code SITSPbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Steel and Timber Structures - Project Assignment

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS1.0

Type Compulsory

15
0

15

15

Анотация

Разработват се основни положения на конструктивен проект на едноетажна 
едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията 
на студентите, получени в лекционния материал. Набляга се на детайлизирането
 на възлите на стоманената конструкция. Разработва се и възел на дървена 
ферма, като отделна задача. Целта на проекта е да се затворят знанията от 
лекционния материал, в резултат на което студентите получават практически 
умения.

Annotation

Fundamentals of a structural project of one-storey single-span building with a steel 
bearing structures are being developed. The knowledge of students acquired during 
lectures is applied. Stress is put on detailing of joints of the steel structure. A joint of a 
timber truss is developed as a separate task. The aim of the project is to implement 
the knowledge obtained from lectures in order for students to acquire practical skills.

0
15

0

15

15
Катедра

Метални, дървени и пластмасови конструкции
Department
Steel, Timber and Plastic Structures

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Konstantin Prodanov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Константин Проданов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SITSPbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SMbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Строителна механика

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code SMbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Structural Mechanics I

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

15
0

60

60

Анотация

Студентите получават знания по: кинематичен анализ на конструкции; 
определяне на разрезни усилия и линии на влияние в статически определими 
рамки и ферми; подвижни товари; методи за определяне на екстремни стойности
 на разрезни усилия  и гранични диаграми; методи за определяне на 
преместванията в определими рамки. Получават и умения за решаване на 
статически неопределими конструкции по силовия метод (рамки, непрекъснати 
греди, ферми), както и върху използване на метода на граничното равновесие 
при статически определими системи и непрекъснати греди, а също така се 
запознават и с основни понятия и зависимости от теорията на тънките плочи.

Annotation

 Students obtain knowledge on: cinematic analysis of structures; computation of 
internal forces and influence lines in statically determinate frames and trusses; moving 
loads; methods for computation of extreme values of the internal forces and envelope 
diagrams; methods of computation of displacements in determinate frames. They 
acquire also skills for analysis of statically indeterminate structures according to the 
method of forces (frames, continuous beams, trusses) as well as for application of the 
ultimate state analysis on statically determinate systems and continuous beams. 
Students are acquainted also with the basic notions and relations from the theory of 
thin plates.

45
15

0

60

60
Катедра

Строителна механика
Department
Structural Mechanics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Sonya Parvanova - Yoncheva

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Соня Първанова - Йончева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SMbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SOCAbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Социология на архитектурата

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code SOCAbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Sociology of Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Лекционният курс е структуриран в три части:
1. Историко-теоретически аспекти - проследява развитието на социологията като
 наука за обществото и за неговата социологическа структура. 
2. Теоретико-методологически аспекти - представя урбанистичната социология 
като закономерни взаимодействия между елементите на основните сфери на 
човешката дейност: обитаване, обслужване, труд, отдих и комуникации. 
3. Методологико-практически аспекти - разглежда приложението на ЕСИ 
(емпиричното социологическо изследване) в архитектурното проектиране, както 
и ролята на архитекта в социалната комуникация. 
Лекционният курс завършва с обобщение на най-съществени и характерни 
акценти в архитектурната и урбанистична социология.

Annotation

The lecture course is structured in three parts:
1. Historical and theoretical aspects – tracing back the development of sociology as a 
science about society and its sociological structure. 
2. Theoretical and methodological aspects – presents urban sociology as natural 
relationships between the elements of the main spheres of human activity: occupation, 
services, labour, recreation and communication. 
3. Methodological and practical aspects – discusses the application of ESI (empirical 
sociological investigation) in architectural design, as well as the role of the architect in 
social communication. 
The lecture course finishes with summarizing the most important and characteristic 
accents in urban sociology.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr.  Diana Yordanova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р  Диана Йорданова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SOCAbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SOLAbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Слънчева архитектура

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code SOLAbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Solar Architecture

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Специализиран курс "Слънчева архитектура" има за цел да запознае студентите 
с възможностите за използване на слънчева енергия в сградите. Предмет на 
курса са основните параметри за сълчевата радиация, определящи принципите 
на използването й в сградите в няколко основни аспекта - защита на сградите от 
слънчевото греене, неговото изпольване при обемно - композиционнното 
решение на пасивните сгради, както и в съвременните активни слънчеви сградни
 системи.

Annotation

The main purpose of the course "Solar Architecture" is to inform students about 
opporunities to use solar radiation on the buildings. This goal is achieved by 
clarification of the basic parameters of solar radiation which are important for the use 
of this radiation on the buildings in several aspects - the buliding protection from solar 
radiation, the implementation of the passive solar building principle and contemporary 
active solar building systems on the building designs.

15
15

0

30

30
Катедра

Промишлени и аграрни сгради
Department
Industrial and Agricultural Buildings

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Gichka Kutova

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Гичка Кутова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SOLAbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SPObCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Физическо възпитание и спорт

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 4

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен ( по дисциплина по избор)

Code SPObCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education and Sport

Starts in semester 1 Ends in semester 4

ECTS4.0

Type Compulsory (on subject by student's choice)

120
0

120

0

Анотация

Теоретични беседи: роля на спорта в учебната и трудова дейност; средства и 
методи за развитие на двигателните качества; история, техника и сътезателни 
правила на изучавания спорт; първа помощ при спортни травми и злополуки. 
Практика: обща спортна, профилирана спортна и спортно-състезателна 
подготовка; техника на вида спорт; развитие на физическите качества - 
повишаване на дееспособността; приложни двигателни умения и навици, 
целесъобразно използване на свободното време за активен отдих; лечебна 
физкултура; извънаудиторна спортно-състезателна дейност, учебно-
тренировъчни лагери и др.

Annotation

Theoretical presentations: the role of sport in educational and labour activities; means 
and methods for development of motive qualities; history, technique and competition 
rules in the sport trained; first aid in case of sports traumas and accidents. Practice: 
general, special and training for competitions; specific technique for the selected sport; 
development of physical qualities-increasing the efficiency; applied motive habits and 
skills, expedient utilisation of the free time for active leisure; remedial physical 
exercises; outdoor sports and contest activity, training camps.

0
120

0

120

0
Катедра

Физическо възпитание и спорт
Department
Physical Education and Sport

Principal lecturer
Senior Lecturer   Miroslav Stoichkov

Водещ преподавател
ст.преп.   Мирослав Стоичков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SPObCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SUbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Геодезия

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code SUbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Surveying

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

45

Анотация

Дисциплината ГЕОДЕЗИЯ има за цел да даде на студентите необходимия 
минимум знания относно геодезическите инструменти и снимачни методи, 
включително фотограметрични, за изработване на геодезически планове и 
карти. В обема на лекционния курс студентите се запознават с основни 
положения от хоризонталното планиране на населени места, пътни комуникации,
 сгради и съоръжения, както и с методи за тяхното трасиране. Получените 
знания позволяват на бъдещите архитекти да преценяват кои геодезически 
задачи могат да използват в архитектурното проектиране самостоятелно и кои 
със съдействието на инженерните геодезисти.

Annotation

The aim of the discipline is to provide students with the necessary minimum of 
knowledge regarding geodetic instruments and methods of survey, including 
photogrametric ones, and drawing-up of geodetic plans and maps. During the lecture 
course students become familiar with basic concepts of horizontal urban planning, 
road communications, buildings and installations, as well as with methods for their 
laying out. The knowledge acquired allows future architects to judge which geodetic 
tasks can be used in architectural design independently and for which ones the co-
operation of engineers geodesists is necessary.

30
15

0

45

45
Катедра

Геодезия и геоинформатика
Department
Surveying and Geoinformatics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Hristo Dechev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Христо Дечев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура SUbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура TARbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Теория на архитектурата

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code TARbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Theory of Architecture

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

Курсът полага основите на теоретичното и концептуалното осмисляне на 
архитектурата. В съответствие с текущите схващания за архитектурно 
творчество за основа на курса и като негова методическа платформа служат 
съвременните пост-модерни и пост-структуралистични концепции, а също така 
семиотическите школи на Френския и Руския структурализъм. Представени са: 
историята на дисциплината, основните понятия и концепции на архитектурната 
теория днес, съвременни хипотези за механизмите и закономерностите на 
развитие на архитектурата като художествено творчество. Основно внимание е 
отделено на проблема за многообразието на архитектурните функции, за 
комплексната природа на архитектурата като физическа среда и езикова 
художествена структура.

Annotation

The course lays the foundations of the theoretical and the conceptual rationalization of 
architecture. In accordance with the current concepts of architectural creative work, 
the contemporary post-modern and post-structural ideas and the semiotic schools of 
the French and the Russian structuralism serve as a basis of the course and as its 
methodological platform. The following are presented: the history of the discipline, the 
basic concepts and ideas of the current theory of architecture, modern hypotheses 
about the mechanisms and objective laws of the development of architecture as an 
art. Special attention is paid to the problem of the diversity of architectural functions, of 
the complex nature of architecture as a physical environment and a linguistic artistic 
structure.

30
0
0

30

30
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Georgi Stanishev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Георги Станишев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

английски, руски English, RussianВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура TARbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура TISbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Технически инсталации и системи

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code TISbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Technical Installations and Systems

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Задълбочават се знанията по отношение на принципите за проектиране на 
инсталации и съоръжения и отражението им върху архитектурното проектиране. 
Отоплителни инсталации и съоръжения. Вентилационни инсталации и 
съоръжения.

Annotation

The discipline expands knowledge related to the principles of the design of 
installations and equipment and their effect on architectural design. Heating 
installations and equipment. Ventilation installations and equipment.

30
0
0

30

30
Катедра

Технология на архитектурата
Department
Architecture Technology

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Jeko Tilev

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Жеко Тилев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура TISbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура TIUPLbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Техническа инфраструктура в териториално  селищното 
устройство

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code TIUPLbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Technical Infrastructure in Regional and Urban Planning

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Курсът дава специализирани познания за устройството и планирането на 
системите на техническата инфраструктура на населените места. Подробно се 
разглеждат въпросите на транспортно-комуникационните системи и тяхната 
взаимовръзка със селищните структури. Изучава се класификацията на уличната
 мрежа, нейните елементи и основни параметри, пешеходното движение, 
паркирането и гарирането, масовия и индивидуалния транспорт. Дават се и 
основни нормативни и практически познания за проектирането им. Разглеждат се
 и големите транспортно-комуникационни съоръжения - пристанища, гари, 
аерогари, автогари и метросистеми.

Annotation

The course provides students with specialised knowledge about planning of the 
systems of technical infrastructure in settlements. The problems of the transportation 
and communication systems and their interrelation with settlement structures are 
discussed in detail. The classification of the street network, its elements and main 
parameters, the pedestrian flow, the parking and putting into garages, the public and 
private transport are studied. Basic normative and practical knowledge for their design 
is provided. Big transport and communication facilities – harbours, railway stations, 
airports, bus stations and metro-systems are discussed.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Александър Александров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура TIUPLbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура TPRObCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Производствена технология на изделията

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code TPRObCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Technology of Products

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Разглеждат се основите на конструирането и технологията на мебелите, които 
включват: класификация, съставни части и комплектуване на мебелите, видове 
мебелни продукти, дървесни и недървесни материали и полуфабрикати за 
мебелите, основни видове съединения на конструктивните елементи на 
мебелите, конструиране на детайли, мебелни рамки и мебелни плочи, основни 
конструктивни решения при корпусните мебели, основни етапи на технологичния 
процес при производството на мебели, разкрояване на материалите и 
полуфабрикатите, първична обработка и профилиране на детайлите, първична и
 вторична обработка на мебелни плочи, декоративно-защитни покрития и 
технология за формуването им.

Annotation

The foundations of construction and technology of articles are presented, including: 
classification, components and assembly of furniture, types of furniture products, 
wooden and non-wooden materials and prefabricated materials for furniture, main 
types of connections of the structural elements of furniture, construction of details, 
furniture frames and furniture boards, basic structural decisions in corpus furniture, 
main stages of the technological process for furniture production, cutting up of 
materials and semi-manufactured articles, primary processing and shaping of details, 
primary and secondary processing of furniture boards, ornamental and protective films 
and technology for their moulding.

60
0
0

60

60
Катедра

Интериор и дизайн в архитектурата
Department
Interior and Design in Architecture

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Kalin Tiholov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Калин Тихолов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура TPRObCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура TVbEBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Теория на ценностите

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code TVbEBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Theory of Values

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Elective

15
0

30

30

Анотация

Основно съдържание на предлагания курс по Теория на ценностите са 
утвърдените в историята на цивилизацията и съхранили своята значимост в 
съвременността общочовешки ценности. В условията на духовната криза на 
човечеството аксеологичната проблематика е в действителност актуална 
хуманистична проблематика, свързана с правата на човека за индивидуалност, 
свобода и достойно съществуване. 
Триадата от ценности – истина, свобода и любов, заема първостепенно място в 
скалата на ценностните измерения на съвременния човек.

Annotation

The proposed course in Theory of Values covers the universal values, recognized in 
the history of civilization and maintaining their importance in the present. In the 
conditions of the spiritual crisis of mankind the axiological problems are in fact topical 
humanistic problems, related to human rights for individuality, freedom and dignified 
existence. 
The triad of values – truth, freedom and love, take the foremost place in the scale of 
values of the modern man.

15
15

0

30

30
Катедра

Обществени науки
Department
Social Sciences

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr.  Diana Yordanova

Водещ преподавател
гл.ас. д-р  Диана Йорданова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура TVbEBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBLbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 5

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code URBLbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning

Starts in semester 4 Ends in semester 5

ECTS6.0

Type Compulsory

0
0

90

90

Анотация

Лекционният курс е разделен на две основни части:
1. История на градоустройството - използува се традиционното хронологично 
подреждане - робовладелство, феодализъм, капитализъм. Българското 
градоустройство е разгледано в отделен раздел. 
2. Съвременно градоустройство - започва се с характеристика на селищата и 
изучаване на техните основни елементи. Анализ на основните проблеми при 
проектирането на градовете: избор на терен за проектиране на селище, обща 
планова структура и функционално зониране. Планиране на централи, жилищни 
и производствени зони, зони за отдих, комуникации и транспорт, инженерно-
технически мрежи, видове планове и проектни материали за планиране на 
селищата.

Annotation

The lecture course is divided in two main parts:
1. History of urban planning – the traditional chronological order: slave system, feudal 
system, capitalism, is used. Urban planning in Bulgaria is presented in a separate 
section. 
2. Contemporary urban planning – characterization of urban settlements and studying 
their basic elements. Analysis of the main problems in urban design: determination of 
the site location for designing a settlement, general plan structure and functional 
zoning. Planning of central, residential and industrial zones, zones for recreation, 
communications and transport, engineering networks, main types of plans and design 
materials for settlement planning.

90
0
0

90

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Yasen Kyosev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 90
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBLbCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBP1bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство - I проект

Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code URBP1bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning - Project I

Starts in semester 5 Ends in semester 5

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Курсов проект на несложно и малко селище, чрез който на студентите се 
поставят следните задачи: основни методи на анализ на средата; условия, 
качества и структура на населените места, на техните икономически, екологични,
 социални, пространствени, исторически и др. характеристики; запознаване с 
основни природни и антропогенни фактори, които формират селищната 
структура;  формиране на основната стратегия за развитие на населеното място;
 разработване на Застроителен регулационен план при отчитане на действаща 
законова и нормативна база.

Annotation

Project of a small and not complex settlement which sets the students the following 
tasks: main methods for analysis of environment; conditions, properties and structure 
of settlements, of their economic, ecological, social, spatial, historic and other 
features; studying the main natural and anthropogeneous factors, influencing the 
development of the settlement structure; formulation of the fundamental strategy for 
the development of the settlement; preparing a layout and regulation plan in 
compliance with the effective legislation.

0
90

0

90

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Valeri Ivanov

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Валери Иванов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBP1bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство - II проект

Започва в семестър 7 Завършва в семестър 7

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code URBP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning - Project II

Starts in semester 7 Ends in semester 7

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Курсов проект на обособена част от градската територия с по-сложни проблеми 
на градската среда и територия. Основно внимание се отделя на 
териториалните, комуникационни, функционални, обемно-пространствени, 
архитектурни, художествени, социално-културни, екологични и технико-
икономически проблеми и оптималното им решаване в проекта. Отделя се 
внимание на спецификата при реконструкция на изградената градска среда, 
както и на планирането на незастроени терени. Правят се по-задълбочени и по-
конкретни в архитектурно отношение проучвания и планиране на обществения 
център на територията и градските публични пространства.

Annotation

Project of an individual area of the urban territory with more complex problems of the 
urban environment and territory. Special attention is paid to the territorial, 
communication, functional, volume and spatial, architectural, artistic, social and 
cultural, ecological and technical and economic problems and their optimum solution 
in the project. Attention is paid to the specifics of reconstruction of a developed urban 
environment, as well as to planning of undeveloped sites. More thorough and more 
concrete from an architectural point of view investigations are made and the 
community centre of the territory and the public urban spaces are planned.

0
90

0

90

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Mincho Nenchev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Минчо Ненчев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBP2bCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство - II проект

Започва в семестър 8 Завършва в семестър 8

ECTS 6.0

СтатутЗадължителен

Code URBP2bCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning - Project II

Starts in semester 8 Ends in semester 8

ECTS6.0

Type Compulsory

90
0

90

90

Анотация

Проектът включва градоустройствена разработка на жилищна структурна 
единица и свързан с нея комплексен  градски център. Ситуиран е в реален 
контекст на голям български град. Етапите на работа включват: разполагане на 
проекта в градската структура, функционално зониране, достъп и обслужване, 
връзки с контактната територия, проектиране на улично-кварталната структура, 
главните пешеходни и зелени пространства, създаване на оригинална концепция
 за застрояване и детайлна разработка на мотивирано избран фрагмент от 
територията. Проектът помага за изграждане на проектантските умения в 
областта  на устройственото планиране на жилищни територии и градски 
центрове.

Annotation

The project is concentrated on the urban design of a complex housing territory 
together with belonging city center. It is situated within the real context of a big city in 
Bulgaria. The main stages of project work include: integrating the designed structures 
within the existing city territory, zoning, access and transportation, links with 
neighboring areas, designing the street network, as well as the main pedestrian and 
green spaces, generating a concept for the housing structures and elaborating a 
detailed project for a chosen fragment of the territory. The project fosters the 
development of practical skills in the design of housing structures and city centers.

0
90

0

90

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Arch. Yasen Kyosev

Водещ преподавател
доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

английски, френски English, FrenchВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBP2bCBAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBPD1bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Урбанизъм - I преддипломен проект

Започва в семестър 9 Завършва в семестър 9

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code URBPD1bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Planning - Pre - Diploma Project I

Starts in semester 9 Ends in semester 9

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът формира способност за прилагане на теоритични познания в различни 
нива на практическа разработка, обхващащи природно-урбанистични ареали, 
както и градовете в тях с техните структурно-функционални проявления.
Разработката е свързана със следващия (втори) преддипломен проект.

Annotation

The project develops ability for application of the theoretical knowledge into different 
practical levels covering natural-urban areas as well as the towns in them in 
structural/functional aspects.
This project is a prerequisite for the next (second) pre-diploma project.

0
120

0

120

120
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Александър Александров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBPD1bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBPD2bCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Урбанизъм - II преддипломен проект

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 8.0

СтатутЗадължителен

Code URBPD2bCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Planning - Pre - Diploma Project II

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS8.0

Type Compulsory

120
0

120

120

Анотация

Проектът се развива като продължение на разработката от І преддипломен 
проект. Обхващат се нови нива на проектна работа - функционално-
пространствена структура на града и морфологична урбанистично-
архитектурната структура.

Annotation

This project is developed as a continuation of the 1st pre-diploma project. New design 
levels are covered – the functional/spatial composition of the town and a 
morphological urban/architectural composition.

0
120

0

120

120
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Aleksandar Aleksandrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Александър Александров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBPD2bCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBSCbCSA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство - специализиран курс

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code URBSCbCSA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning - Specialized Course

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

30

90

Анотация

В лекционния курс се акцентира върху актуални и нестандартни 
градоустройствени постановки, еволюцията на селищната мрежа, жилищната и 
енергийната политика, алтернативата на постиндустриалното общество, 
подземния урбанизъм, градския дизайн и архитектурния език на града, 
екологията и устойчивото развитие.

Annotation

The lecture course emphasises on topical and non-standard urban planning concepts, 
on the evolution of the settlement network, on the housing and energy policy, on the 
alternative of the post-industrial society, on the subterranean urban planning, on the 
urban design and the architectural language of the town, on the ecology and the 
sustainable development.

30
0
0

30

90
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBSCbCSAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура URBSCbESA

Наименование на дисциплината по учебен план

Градоустройство - специализиран курс

Започва в семестър 10 Завършва в семестър 10

ECTS 2.0

СтатутИзбираем

Code URBSCbESA

Title of the discipline in the academic curriculum

Urban Planning - Specialized Course

Starts in semester 10 Ends in semester 10

ECTS2.0

Type Elective

0
0

30

30

Анотация

В лекционния курс се акцентира върху актуални и нестандартни 
градоустройствени постановки, еволюцията на селищната мрежа, жилищната и 
енергийната политика, алтернативата на постиндустриалното общество, 
подземния урбанизъм, градския дизайн и архитектурния език на града, 
екологията и устойчивото развитие.

Annotation

The lecture course emphasises on topical and non-standard urban planning concepts, 
on the evolution of the settlement network, on the housing and energy policy, on the 
alternative of the post-industrial society, on the subterranean urban planning, on the 
urban design and the architectural language of the town, on the ecology and the 
sustainable development.

30
0
0

30

30
Катедра

Градоустройство
Department
Urban Planning

Principal lecturer
Prof. Dr. Arch. Stefcho Dimitrov

Водещ преподавател
проф. д-р арх. Стефчо Димитров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура URBSCbESAArchitecture



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура VISbCBA

Наименование на дисциплината по учебен план

Изобразителни средства

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 2

ECTS 5.0

СтатутЗадължителен

Code VISbCBA

Title of the discipline in the academic curriculum

Fine Arts Techniques

Starts in semester 1 Ends in semester 2

ECTS5.0

Type Compulsory

60
0

75

75

Анотация

Предметът има за цел да развие пространствено и естетическо отношение на 
студентите към архитектурните проблеми и обекти, предоставени им за 
изобразяване. Графичните, живописни и макетни умения, придобити от 
студентите чрез настоящата материя, ги подготвят за по-нататъшното им 
обучение по архитектура, както и да представят по адекватен начин своите 
проекти, изобразявайки ги графично (чрез перспективи) или пространствено 
(чрез макети).

Annotation

The aim of the discipline is to develop the spatial and aesthetic attitude of students to 
the architectural problems and objects, provided to them for representation. The 
graphic, artistic and modelling skills, acquired by students, prepare them for their 
future education in architecture, as well as for adequate presentation of their projects, 
either graphical (through perspectives) or spatial (through models).

15
60

0

75

75
Катедра

История и теория на архитектурата
Department
History and Theory of Architecture

Principal lecturer
Assist. Prof.  Arch. Lilyan Delevski

Водещ преподавател
асистент  арх. Лилян Делевски

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 15
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

- -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Архитектура VISbCBAArchitecture


