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Информация за 
студентите

Въведение

Поздравления! Вие ще сте един от студентите участници в ИСУ’2017 
на тема: “АЛТЕРНАТИВИ НА ПАРКИНГ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ. 
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВО ЗА ХОРАТА ПРЕД НАГ-НАПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО”, под патронажа на Главния 
архитект на София, арх. Здравко Здравков.

Студентският уъркшоп е организиран съвместно от Архитектурния 
и Строителен Факултети при УАСГ, с подкрепата на деканите на 
факултетите – проф.д-р арх. Асен Писарски и проф.д-р инж.Фантина 
Рангелова, както и с любезното съдействие на Катедра „Екология

и ландшафтна архитектура” към Лесотехническия университет, 
Национална художествена академия в София, Нов Български 
Университет, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, 
ВСУ „Любен Каравелов“, Катедра Философия към СУ, Бизнес – АРТ и 
креативно предприемачество УНСС.

ИСУ‘2017 се провежда за трети път в УАСГ и е първият по рода си в 
България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски 
екипи от различни специалности и университети. По време на събитието 
ще се срещнете с нови хора и ще играете главна роля като помагате

на студентските екипи от различни факултети в София да извлекат 
максималното от тяхното вложено време.

София е динамично променяща се столица.  Градът има честта да покани 
Проф.арх. Ян Геел от Дания и задно с екипа му да разработва съвместно 
концепция за централните градски пространства за хората и гостите на 
София. 

Урбанистичното развитие на съвременните градове е в преход 
Градските Общности са важен фактор в процеса на този преход 
на развитието  на градовете. В уъркшопа ще се направи реален 
опит за изследване на процеса на демократично участие на всички 
заинтересовани страни в създаването на обществени места за хората.

Процесът на съвременните градоустройствени проучвания „отдолу 
нагоре“ става значим и на фона на презастрояването на градовете. 
Разширеното им включване  в стратегии за урбанистично адаптиране 
на изследваната градска територия е пътя „напряко“ при съвременните 
урбанистични проучвания.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА WORKSHOP ИСУ’2017
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С една дума фокусът на съвместната ни работа ще бъде в посока на 
интердисциплинарно екипно проучване по подобие на практиката, като 
обект на анализа ще бъде известният триъгълник пред НАГ / на гърба 
на Минералната баня/. Мястото е реален градоустройствен проблем, 
познато като прекалено диначично, претоварено с транспортна  
комуникация, кръстопът на забързани минаващи хора, с богат 
исторически и археологически контекст, в центъра на София. 

АЛТЕРНАТИВИ НА ПАРКИНГ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ХОРАТА ПРЕД НАГ“/ НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА 
И ГРАДОУСТРОЙСТВО КЪМ СО/. 

Да се проучи мястото и използват гъвкави устойчиви решения 
за съвременните проблеми в нарастващия град и по-специално 
централната част на града.

Целта е да се направи анализ и развие предложение  за интерактивна 
намеса в тази територия, при което активно ще се включат живеещите 
и работещите в този район на Община Сердика, както и другите 
заинтересовани страни. Целта е да се направи опит за урбанистична 
и икономическа концепция на реална тема и изследва как съвпадат 
желанията и потребностите на хората с проектите за развитие на града.

Как едно активно място става споделено и желано за хората?

Друга цел, която си поставя  ИСУ е търсене на алтернативни форми 
за надграждане базовото образование на студентите, ориентирано 
към практиката и придобиване на повече умения, които да подготвят 
студентите за реализирането им.

„Всички университети по света търсят начини да преподават нещата 
от „бъдещето за бъдещето“, а не от „миналото в бъдещето“. 

Проф.д-р арх.Стефан Попов 

TEMA

Цел
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Темата за концептуална намеса в съществуващите централни части на 
града е станала изключително чувствителна за София и решаването 
на проблемните зони става все по належащо. В този сложен процес 
на проектиране участват различни заинтересовани страни и  
решаването на проблемите на мястото е истинско предизвикателство за 
проектантските екипи.

Вашата задача включва, но не се ограничава до следното:

1. Ускорено проучване на мястото и проблема, да се разбере какви са 
нуждите и изискванията на общността, засегната от проекта: говорейки и 
изслушвайки заинтересованите лица, 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – Район Сердика, търговците на прилежащите на 
мястото заведения, посетители и ползватели, служители в НАГ и други 
близки ведомства, жителите на прилежащи сгради. 

Ползвайте и други източници, правейки оглед (снимки, видео, бележки, 
интервюта с хората наоколо – минувачи, работещи, имащи бизнес в 
района,), анкети с всички заинтересовани страни.

2. Brainstorming и анализи на примери по света

3. Oформяне на няколко концепции

4. Избиране на окончателна концепция и разработването ѝ

5. Финална презентация – графично (табло А0) и докладване. 

Основната цел на WORKSHOP - ISU – 2017, е уникалната възможност 
студентите да работят в интердисциплинарни екипи и да предложат 
концепции за креативно, съвременно гъвкаво осмисляне на проблемни 
зони. По този начин се проследява ПРОЦЕСЪТ на проучване и 
концептуално осмисляне на конкретна задача за проектиране, като се 
отчитат съвременните тенденции. Търси се оптималното балансиране на 
активностите за хората, чрез които би се създало любимо, привлекателно 
и активно място за хората  и  града като цяло. Да се осмисли как би 
могло мястото да стане знаково като малък предсавителен площад пред 
НАГ, сградата, където стартират всички важни проекти за София. Да 
се направят връзки със съседни важни сграви и пространства, да се 
прехвурлят “мостове” между културни слпеве и исторически дадености 
на мястото.

От концептуалните проекти на участващите екипи в събитието се 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ И 
КОНЦЕПТУАЛНИ НАСОКИ НА 
ПРОЕКТА 
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очаква да се предложат не само места за нови дейности, а и идеи 
за случващи се процеси. Това ще бъде времева линия с различни 
дейности/процес/, които да доведат до конкретни цели - например 
– сплотяване на общността и активирането и, тъй наречения подход - 
bottom-up design. По този начин ще се активират креативни събития 
–рекреационни, културно - образователни, търговски, бизнес, изобщо 
една мултифункционална палитра от мероприятия, за да стане МЯСТОТО 
привлекателно за съвременния човек.

Участниците в WORKSHOP - ISU – 2017 е желателно да направят 
предложения и в посока на устойчивото развитие на града – да 
се предложат алтернативи за съществуващия паркинг пред НАГ, 
активиране на терена с участие на ландшафта, еколоична намеса, sus-
tain- able energy, ВЕИ, водни ефекти, да се помисли за възможни начини 
за вкарване, културно-образователни събития, арт инсталации, игрови 
места за децата и майките, изобщо един творчески брейнсторминг за 
времето на събитието. Да се вземат под внимание добрите практики по 
света при решаването на подобни проблеми.

Финалното представяне, което ще се случи в петък – 03.11.2017г. ще 
бъде съпроводено с 10-минутна презентация от всеки екип на POWER 
POINT и табло с формат - А0, само 1 брой, на което трябва да се отрази 
цялостната концепция на всяка творческа група.

Проектите ще бъдат журирани и излъчени три награди – 1-ва награда 
700лв., 2-ра награда 500лв. и 3-та награда 400лв., както и поощрителни 
награди. Всеки от студентите в събитието ще получи сертификат за 
участието.

Материалите от WORKSHOP - ИСУ – 2017 ще бъдат предоставени на 
Столична Община.
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Местоположение
Теренът разглеждан от ИСУ 2017 се намира в Община Сердика, 

ул. Сердика №5, София.
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Участници
Всеки интердисциплинарен екип ще включва студенти от 
специалностите:

- Архитектура

- Урбанизъм

- Конструкции

- Организация и икономика на строителството - мениджмънт

- ВиК - водни ефекти

- Ландшафтна архитектура

- Дизайн, Пространствено оформление

- Социология

- Културология и други

- Бизнес – предприемачество

Лектори: 

За първи път ИСУ е поканил лектор от Белгия, арх.Ерик Хаас, който 
активно работи в екипа на Osmosis и има богат иновативен опит 
в нови методи за решаването на съвременните урбанистични 
проблеми на града.

За съвет и помощ на студентите:

• На всеки екип от студенти ще бъде подмогнато с ментори:

- Докторант – към всеки екип

- Асистент преподавател

- Външни ментори от практиката.

• Задачата на менторите е заедно да помогнат със съвети и 
напътствия за развитието на проекта.

• Tези сесии ще Ви подготвят за ролята на лидери на екипи.

• На някой от вас ще се падне ролята на организатори на групите.

• Ще научите за сайтовете/местата, върху които пада фокусът на 
събитието.

• Ще може да присъствате на лекции, които ще Ви дадaт поглед върху 
свързани теми от съвременния опит.
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ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:
Програма за всеки ден с лекциите и работата по задачата – етапност. 

Специално за участниците в ИСУ’2017, сме поканили лектори с богат 
опит и иновативна практика, от което ще извлечете голяма полза в 
образованието ви, близо до практиката.

ПЪРВИ ДЕН – 27.10.2017, петък, откриване
13.30ч. Събиране във фоайето на УАСГ, кръгла маса с всички участници 
с цел - запознаване на студентите в екипите, запознаване с целта на 
workshop ИСУ 2017 и предстоящата работа. Запознаване на студентите 
с местата за работа и съпровождащите ги лекции. Избиране на 
ръководител от студентите участници за всеки екип, разпределяне на 
роли от участниците. Получаване на материалите. Важни разяснения за 
начина на работа по време на събитието.

14:00 - 15:00 ч.  - Презентация на арх. Виолетка Славова, Миланската 
Политехника , ASP Милано-Торино – метод на работа

15:00 - 16:00 ч -  Презентация на урб. Реджеб Нурхан, представител 
от българския екип към екипа на проф.арх. Ян Геел -  разработващ 
концепция за пешеходни пространства в центъра на София. 

16:00 - 17:00 ч. - запознаване на екипите

ВТОРИ ДЕН – 28.10.2017, събота
10:00ч. Посещение на място и запознавяне с обхвата на всички включили 
се в ИСУ студенти и преподаватели. Правене на анкети, интервюта със 
заинтересовани хора на място.

10:30ч. -11:30ч. Среща – дискусия със активно практикуващ социолог 
– Вероника Димитрова от СУ и Програма за градски изследвания към 
изследователния център по социални науки при СУ.

11:30ч. -14:00ч. самостоятелна работа на екипите: разговори с хора на 
място, наблюдаване

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА РАБОТА
Workshop ИСУ 2017 ще се проведе в УАСГ, София. Организацията и 
начинът на работата ще бъдат представени на участниците на първия 
ден от уъркшопа - 27.10.2017, петък от 13:00ч, събиране във фоайето на 
УАСГ.
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ТРЕТИ ДЕН – 30.10.2017, понеделник
9:15ч. – Откриване на ИСУ 2017. Приветствие от Заместник Ректор на УАСГ, 
доц. д-р инж. Борис Цанков към студентите участници.

9:30ч. – Официално приветствие от арх. Здравко Здравков, главен архитект 
на София.

10:15 ч. - презентация на арх. Ерик Хаас от Белгия, участник в Проекта TU-
RAS на ЕС и METREX - тhe network of European metropolitan Regions and Ar-
eas.

11:15 ч. – презентация на aрх.Жоржета Рафаилова, експерт, в екипа 
разработвал ОГП София и участник в Проекта TURAS на ЕС и METREX - тhe 
network of European metropolitan Regions and Areas. Презентация - проблеми 
на центъра на София,ОГП и мястото на задачата.

12:00 ч. – Презентация - спонсор - арх. Надежда Соколова - VELUX.

12:20 - 13:30 ч. – Почивка

I ETAП 

14:00-16:00ч. –Работа по проекта на екипите. 

16.15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип. 

17:00-19:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 31.10.2017, вторник
9:15 ч.   – Презентация на урб. Реджеб Нурхан - Проблеми на съвременния 
градския дизайн.

10:00 ч. – Презентация на арх.Мариана Сърбова, I премия на конкурса за 
Топлоцентралата в София -   2017г. Споделена среда.

11:00 ч. – проф. Кирил Тодоров, УНСС - бизнес, АРТ - предприемачество.

12:00 ч. – Презентация – спонсори.

12:20-13:30 ч. – Почивка.

II ETAП 

14:00-16:00ч. –Работа по проекта на екипите. 

16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип. 

17:00 - 19:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ПЕТИ ДЕН – 01.11.2017, сряда
09:15 ч.-10:00 – арх.Радостина Петрова - Велоеволюция. Съвременни 
системи  за паркиранe. Споделени улици.

10.00ч.-11.00 – Презентация - Културни исторически и археологически 
пластове в центъра на София.

12:15 ч. – Презентация – спонсори.

III ETAП 

14:00-16:00ч. –Работа по проекта на екипите. 

16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип. 
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награди
Ще бъдат раздадени парични награди за класираните на 1, 2 и 3-то място 
екипи.

1 място: 700лв

2 място: 500лв

3 място: 400 лв

17:00 - 20:00ч. - Работа по проекта на екипите.

ШЕСТИ ДЕН – 02.11.2017, четвъртък
IV ETAП 

09:00 – 12:30 ч. – Работа по проекта на екипите.

12:30 – 13:00 ч. – Почивка. 

IV ETAП 

13:15 – 16:00 ч. – Работа по проекта на екипите. 

16:15ч. - Дискусия с тютърите на всеки екип. 

17:00 - 20:00ч. - Работа по проекта на екипите.

СЕДМИ ДЕН – 03.11.2017, петък

V ETAП 
09:00 – 12:00 ч. – Подготовка за плотиране и презентиране на екипите.
15:00 ч. – Презентация, журиране и награждаване на печелившите 
проекти. Дискусия за резултатите от уъркшопа. Раздаване на 
сертификати за участие и попълване на анкети.
18: 00ч. – заключителен коктейл за участниците в Уъркшопа.

ИЗЛОЖБА 
• Всички проекти ще бъдат презентиране и представени на изложба с 
табло във формат А0. 

• Идеите от проведения уъркшоп ще бъдат предложени като 
проучване на Софийска Община, на кмета на гр.София, на кмета на Район 
Младост.

CEРТИФИКАТ 
Всички студенти ще получат сертификат за работата им в края на ИСУ 
2017.
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КАКВО ДА ДОНЕСЕТЕ 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

• Лаптоп 
• Чертожни програми (2D и 3D). Най-важното са вашите познания по 
нея. 
• Layout програма (e.g. Illustrator, InDesign) 
• Камера/ фотоапарат 
• Скицници, моливи, чертожни пособия и др. 
• Вдъхновяващи книги, статии или линкове към съвременни 
дизайнерски иновативни продукти.

• Ще бъдат предоставени графични пособия за работа, подсигурени 
от спонсори. 
• Ще бъде осигурена Интернет връзка. 
• През седмицата работните места и презентации ще бъдат 
организирани в студио „Прожектиране”, в сградата на УАСГ, вход - 
рампата откъм Софийски градски съд. 
• По желание на екипите може да бъде удължено времето за работа. 
• • Крайните презентации на екипите ще се проведат на 03.11.2017, 
в корпус „А”, Изложбена зала на втори етаж, УАСГ от 15:00ч.

Желаем успех на мотивираните студенти, които избраха нов 
нетрадиционен начин на работа в интердисциплинарен екип за 
реална задача.
Успех на всички екипи в ИСУ’2017!

СПОНСОРИ 
Събитието ще бъде спонсорирано от ALUKŐNIGSTAHL, ARMSTRONG, 
BAUMIT,  VELUX,  RUKKI и с медийната подкрепа на Академия “ГРАДЪТ”, 
КАБ, САБ, сп.Архитектура.



Създаване на пространство за 
хората пред НАГ

каним студенти от всички ВУЗове по 
архитектура, урбанизъм, инженерни 
науки, мениджмънт, дизайн, реклама 

IT, социология, и други специалности 
да се присъединят към ИСУ 2017.  

Включете се в нашите смесени екипи 
и работете по истинска задача в 

София.
Под патронажа на главния архитект 

на София.

По повод честването на 75 години 
от основаването на УАСГ,

За записване: 
изпратете ни имейл  
с Вашето име, специалност, 
университет, курс и телефон за контакт

workshop.isu.uaceg@gmail.com

+359 898 20 2748

Алтернативи на 
паркинг в центъра 

на София

27.10 - 03.11, УАСГ

Интердисциплинарен студентски уъркшоп: ИСУ

интердисциплинарен студентски уъркшоп

ИСУ 2017


