
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България 

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63 

 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg 

1 

 

 

 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

УТВЪРЖДАВАМ:..................  

Декан – проф. д-р арх. Асен Писарски 

 

 

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО - I преддипломен проект 

 

Катедра: История и теория на архитектурата 

 

Титуляр на дисциплината: . доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова 
 

 

  Учебен 
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2014/2015 

Хорариум ECTS 
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подготовка Лекции Упражнения 
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часове:  
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АНОТАЦИЯ 

Цели и задачи на дисциплината: (около 20-30 думи) 

Дисциплината цели да обхване проблематиката на културното наследство 

и неговото опазване на териториално-устройствено равнище.  

Основни задачи:  

 идентификация на културно-историческия потенциал на територията; 

 анализ и оценка на неговото състояние и значимост в контекста на 

останалите системи на средата; 

 извеждане на териториално-устройствена концепция за опазване на 

културното наследтство  и използването му ксато ресурс за развитие. 

Професионално направление: 

5.7. Архитектура, строителство и 

геодезия 

Специалност: Архитектура  

ОКС „Магистър” 

Код:  PAHP1bCSA 

 

Курс:   V 

      

Семестър: 9 Форма на обучение: редовно 



Характеристика на дисциплината: (около 30-40 думи) 

Курсовите проекти са свързани с реални задачи, отразяващи актуална 

проблематика, селекционирани в диалог с местните власти. Извършва се 

цялостно проучване на територии с обхват в рамките на една до няколко 

общини  с оглед извеждане на тяхния исторически потенциал и на 

съвременните условия за неговото опазване и изява. Въз основа на  анализ 

и оценка на актуалното състояние на историческите следи, на тяхната 

културна значимост и на останалите системи в средата се очертават 

възможностите за превръщането на културното наследство  в ресурс за 

нейното развитие. Създават се алтернативни териториално-устройствени 

модели за организация на средата и опазване и изява на културните 

ценности в нея, следвайки принципите на интегрираната консервация. 

Формирани знания и умения на студентите: (около 30 думи)  

Чрез проекта се формират знания за изследване и управление на 

взаимоотношенията в единната историческа среда. 

Студентите изграждат умения за работа в колектив и  

формират персонална стратегия за последващото учебно проектиране  по 

специалността на различни нива. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА - УПРАЖНЕНИЯ 
Учебни 

седмици  

ТЕМА 

  
 

Брой 

часове за 

всеки 

етап: 

 
УСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ ЗА КУЛТУРНО-

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 

(проект за опазване на културното и 

природното наследство и неговото използване и 

развитие в сферата на културния туризъм) 

 

 

1-4 уч. с. І ЧАСТ: Проучване на територията – география; 

историческо развитие; културно-исторически 

ресурс;  природни ресурси; туристическа 

инфраструктура; музейна и информационна 

инфраструктура; териториално-устройствена, 

културна и туриститическа политика за бъдещо 

развитие.(посещение на територията, 

упражнениея и докладване на резултатите по 

част І ) 

32 ч. 

5-7 уч.с. ІІ ЧАСТ: Оценка на състоянието на проучения 

ресурс и на актуалната политика, свързана с 

него. Проблеми на територията. (посещение на 

24 ч. 



територията, упражнениея  и докладване на 

резултатите по част ІІ ) 

8-13 уч.с. ІІІ ЧАСТ. Териториална стратегия за устойчив 

културен туризъм – работи се в колектив. 

 

48 

14-15 уч.с. ІV ЧАСТ. Интегриран регионален културно-

туристически продукт, организиран около 

селектирана тема с трансгранично и европейско 

измерение – индивидуална част от проекта  
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ОЦЕНЯВАНЕ:  
Критерии за оценка: Начин на оценяване 

1. Индивидуална и екипна работа на 

студента през семестъра. 

 

 ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ  

2. Резултат от междинните обсъждания 

на проекта 

3. Качество на проектното решение и 

неговата защита. 
 

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ:  
№ Автор, заглавие 

 
Катедрата осигурява: картни основи за територията на РБ: 

географска и административна – формат .tif; копия от 

Националната схема на културните маршрути и схемите на 

Културните маршрути на Югоизточна Европа във формат .jpg; 

организиран достъп до Националния документален архив в 

НИНКН (с писмо от УАСГ); достъп до местни административни 

служби (с писмо от УАСГ); достъп до национални и локални 

музеи (с писмо от УАСГ); контакти със специализирани 

институции (НИНКН, АИМ при БАН и др.) и експерти; 

Студентите имат активна роля в този информационен процес. При 

работата по проекта те извличат информация от посочените 

информационни източници и създават собствени бази-данни от 

фото-, графична, текстова и др. документация.  

 
 

Учебната програма е приета на заседание на Катедрения съвет  

на катедра „История и теория на архитектурата“ с протокол 8/27.04.2015г.  

 

 

Титуляр на дисциплината: ..............................  

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова 


