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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Настоящото Методическо ръководство е предназначено изключително за студентите 

от първи и втори курс на специалност Архитектура, и преподавателите, водещи занятия по 

дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“, но в отделни аспекти то може да се 

ползва и в останалите специалности в Архитектурния факултет на УАСГ – „Урбанизъм“, 

„Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ и други, в които се изучават 

релевантни дисциплини, както и в други специалности – според спецификата на някои 

предмети и по преценка на преподавателите. 

Необходимостта от настоящото ръководство е продиктувана от следните 

обстоятелства, констатирани през многогодишната практика на автора като преподавател по 

дисциплината: 

(1) По-голямата част от съдържащите се в ръководството изисквания и указания 

принципно се обсъждат между водещите упражнения преподаватели и се представят в 

началото на всеки съответен семестър на студентите, но някои от тях се пропускат и 

припомнят по-късно, като с ръководството те могат да бъдат представени в тяхната пълнота 

в началото на упражненията, и да бъдат на разположение на студентите и преподавателите 

по време на целия учебен процес. 

(2) Изискванията и указанията се интерпретират от някои преподаватели, или не се 

доизясняват. Това най-вече важи за хоноруваните преподаватели – които са голям брой по 

предмета, и особено за по-млади такива. 

(3) Настоящото ръководство съдържа и разяснения по изработването и начина на 

представяне на курсовите задачи и проекти (което е съществената част на ръководството), в 

което често се наблюдават различия в различните административни групи. Това е в някаква 

степен допустимо – пред вид творческия характер на упражняваната материя, но не и по 

начин, по който се подменя методическата основа на предмета. 

(4) Именно методиката на архитектурното проектиране – чието усвояване е една от 

целите на упражненията по предмета, и чиито теоретични постановки са спорадично 

коментирани със студентите от някои  преподаватели – пред вид, че последните я приемат по 

подразбиране от тяхна гледна точка, е допълнително разяснена в текстовете по-нататък. 

(5) Както и по-долу коментирано, съгласно настоящия учебен план на Архитектурния 

факултет, лекции и упражнения по предмета се провеждат успоредно през втори учебен 

семестър, което създава неудобства в учебния процес, и теоретичната подготовка на 

студентите изостава в първите няколко седмици от този семестъра от прилагането на знания, 

които трябва да бъдат своевременно усвоени. Има застъпване и с упражненията по предмета 

„Изобразителни средства“ и др., чиято материя е взаимодопълваща се с настоящата 

дисциплина и би било целесъобразно да се представя последователно. Поради което, в 

ръководството са включени елементи от този лекционен курс и други предмети (по-нататък 

упоменати), които преподавателите трябва да представят на студентите по време на 

упражненията. Дори и бъдеща актуализация на учебния план на факултета да преодолее тези 

разминавания, то припомнянето и затвърждаването на знания от студентите по тези 

теоретични постановки (по-долу разяснени) не е излишно. 

(6) Тук генерираната на едно място информация – включваща и извадки от различни 

нормативни документи на университета, улеснява студентите и преподавателите, вместо 

същата да бъде търсена (on-line) и многократно сверявана в хода на учебния процес. 

Упражненията по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране“ се 

провеждат в три последователни семестъра – втори (I курс), трети и четвърти (II курс) 

учебни семестъра (съгласно настоящия учебен план на факултета, към 2020 – 2021 г.). 
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* В периоди март - юни на 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. бе въведено като извънредна 
епидемиологична мярка дистанционно обучение. Това е нетипична за факултета методика, което наложи 
спорадично преобразуване на учебния процес. За подобен тип обучение учебните планове в 
университета не са пригодени, но въпреки това, в края на тези семестри бе отчетено достигане на 
желаното ниво на знания и умения в студентите, което е в голяма степен резултат от отговорното 
поведение и допълнителни усилия на студенти и преподаватели. 

Главна цел на упражненията е да развие в студентите професионални умения, 

посредством практическо прилагане на знания, придобити в лекционния курс. 

Обект на упражненията са различни проектантски задачи, които се подготвят от 

водещите преподаватели преди започване на всеки учебен семестър по дисциплината. 

Предмет на упражненията е усвояване на методиката и инструментариума на 

проектантския процес – пространствена организация и хармонизация на заобикалящата 

среда. Това е един от трите аспекта в които се представят знанията в лекционния курс – 

методологически, методически и проектантски (вж. учебна програма - лекции). 

В първия семестър с упражнения – явяващ се (по настоящем) втори (летен) семестър в 

първи курс, под формата на курсови задачи, студентите изготвят абстрактни геометрични 

композиции при различни условия и постепенно биват въведени във функционалната 

организация на архитектурните пространства. През следващите два семестъра студентите 

получават задания за проектиране на архитектурни обекти с различна сложност и различно 

по обем съдържание – т.нар. „малък“ и „голям“ проект. Въпреки, че вторият „голям“ проект 

е твърде близък по обем и съдържание до последващите първи проекти по дисциплините 

„Жилищни сгради“, или „Обществени сгради“, то провеждането на настоящите упражнения 

има за цел не просто да се постигне крайния резултат от заданието, а и да затвърди в 

студентите усвояването на проектантска методика – умения за прочит, анализ и осмисляне на 

изискванията към проекта; прилагане на последователност и взаимообвързаност между 

етапите на предварителни проучвания, генериране на идеи, развитие, допълване, отхвърляне 

на идеите, формиране на окончателна концепция; заучаване на основни ергономични 

стандарти и нормативни изисквания в сферата; умения за самоанализ и самооценка, умения 

за прилагане на визуализационни техники, техники за презентация и т.н. През семестрите се 

провеждат по (мин.) две контролни упражнения (клаузури) по задания от водещите 

преподаватели. Клаузурите се провеждат в рамките на едно упражнение (3 часа). Заданията 

се представят в началото на всяка клаузура. Поставят се задачи, които да решат вече 

осмислена от студентите проблематика и са в контекста на една или няколко предходни теми 

от упражненията. 

Всеки цикъл от упражнения (учебен семестър) приключва с оценка и заверка на 

семестъра по предмета. Оценяването и заверката се извършват на датите, определени от 

деканата на факултета, за всеки отделен семестър. 

Съгласно учебния план на факултета, след края на втори учебен семестър (I курс), се 

провежда лятна учебна практика по предмета. Целта на учебната практика е студентите да 

затвърдят придобитите от лекции и упражнения знания и умения, посредством наблюдения и 

анализ на реални архитектурни обекти (или по друг начин) – под ръководството на водещ 

преподавател. Тя приключва с изготвяне на писмен и илюстративен материал (есе) от всеки 

студент за резултатите от провеждането ѝ. Практиката се заверява, или не, според участието 

и представянето на всеки студент в нея. Възможно е и алтернативното й провеждане – напр. 

възлагане на креативни задачи и др., стига техните резултати да допринасят за постигане на 

целите на дисциплината (респ. – на упражненията/практиката). 

Настоящото ръководство следва регулярната учебна програма по дисциплината (в 

редовно обучение, в периода когато е изготвено), но в случаи на нейната промяна, 

упражненията биха могла да се трансформират въз основа на същата традиционна методика 

– напр. в алтернативни форми на обучение*, доколкото те биха били инцидентни и 

краткотрайни, или при промяна на приложението й по учебни семестри и хорариум, при 

положение, че не се променят последователността и тематиката на упражненията. 
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II. ОБЩИ УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ 

ЗАНЯТИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ И ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТРИАЛНАТА 

ИМ РАБОТА И УЧЕБНАТА ПРАКТИКА 

 

1. Провеждането на учебните занятия, оценяването на студентите и заверката на 

семестъра и учебната им практика по предмета се извършват съгласно утвърдените 

правила в следните вътрешни нормативни документи за университета: 

• „Правилник за учебната дейност, правата и задълженията на студентите, 

докторантите и специализантите“ - ПУДПЗСДС (актуализиран към м. октомври 2018 г.). 

• „Минимални стандартни изисквания за заверка на упражнения и проекти  за 

студентите от Архитектурен факултет“ – МСИ АФ2 (актуализирани към м. март 2017 г.). 

• „Минимални стандартни изисквания и критерии за оценяване знанията, уменията и 

компетенциите на студентите в Архитектурен факултет на УАСГ“ – МСИ АФ3 

(актуализирани към м. март 2017 г.). 

Документите са налични в сайта на университета, на електронен адрес: 

<https://uacg.bg/?p=63&l=1> и <https://uacg.bg/?p=634&l=1> (към 2020 – 2021 г.). 

 

Основни текстове от документите, пряко касаещи студентите и водещите 

преподователи при провеждане на упражненията и учебната практика. 

 

1.1. ПУДПЗСДС 

чл. 11(1) До изпит по дадена дисциплина се допуска студент, получил заверка по нея. 

чл. 12 (1) Резултатите от изпитите и упражненията се оценяват съгласно ЗВО, по 

шестобалната система с цели числа: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3) и слаб 

(2) и се вписват от преподавателя в студентската книжка, в изпитния протокол и в главната 

книга. 

чл. 28. Всеки студент е длъжен: 

(2) Да посещава учебните занятия с административно определените потоци и групи и 

да изпълнява задълженията си, предвидени в учебния план на специалността, в която се 

обучава. 

(3) Да полага изпитите си и да провежда практиките в определените срокове по 

семестри и учебни години. 

(6) Да изпълнява в определените срокове всички други административни и учебни 

изисквания, свързани със студентския му статус. 

 

1.2. МСИ АФ2 

т. 3. Учебната програма на всяка дисциплина определя броя, вида и темите на 

упражненията и проектите, които се задават за разработване на студентите. По своя 

преценка, преподавателят може да променя до 10% от съдържанието на темите за 

упражненията и проектите, за което е длъжен да уведоми студентите и ръководителя на 

катедрата си. [Изискването се отнася за водещия съответната дисциплина преподавател] 

т. 4. Преди началото на всеки семестър, екипът от преподаватели, водещи занятията 

по съответната дисциплина, изработва календарен план, утвърден от катедрата, в който се 

посочват: учебна седмица за задаване на упражненията/проектите, етапите на разработване и 

предаване на проектите. Календарният план съдържа: 

• Темата на всички проекти/упражнения, които ще бъдат зададени на студентите; 

• Етапи на работа и график на провеждане по учебни седмици; 

• Място на контролни етапи в графика (при наличие на такива); 

• Крайният срок за предаване, ако той е преди седмицата за предаване и оценка. 

т. 6. Проектите съдържат следните части: 

https://uacg.bg/?p=63&l=1
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• Задание; 

• Предварителни проучвания, съставени по приета от катедрата структура, оформени 

в папка А4 (А3). По решение на водещата катедра, предварителните проучвания могат да 

съставляват етап от изискванията за текущо оценяване; 

• Графична част на проекта – чертожна документация, изпълнена в указания от 

катедрата формат; 

• CD (DVD) с текстовата и графична част на проекта (при разработка на компютърна 

система). 

т. 7. Проектите по проектантските дисциплини се разработват чрез работа на 

компютърна система, но могат да бъдат изчертани и ръчно. 

т. 8. Упражненията и проектите се разработват самостоятелно от студентите, освен ако 

не са изрично възложени на група студенти, когато спецификата на проекта налага работа в 

екип. Преподавателят има право да откаже заверка на проект или упражнение, ако установи, 

че не е изработен(о) от представящия го студент. За целта, преподавателят може да изпита 

студента за начина, по който са получени представените резултати. 

т. 10. Предадените проекти и упражнения трябва да изпълняват изцяло заданието, 

предоставено от водещата катедра. Водещите преподаватели имат право да не разглеждат и 

да връщат за преработка упражнения и проекти, които не съдържат всички указани в 

заданието части. 

т. 11. Студентът е длъжен да предаде всяко упражнение или проект за заверка и 

оценка в указания срок, съгласно предварително утвърдения от катедрата и деканата график. 

Предадените извън срока упражнения и проекти могат да не бъдат разглеждани и оценявани. 

т. 12. Указанията и забележките на преподавателите са задължителни за студентите. 

Тяхното неизпълнение може да е основание за отказ на заверка. 

т. 13. В оценката на упражненията/проектите могат да бъдат включени специфични 

критерии, зададени от водещата катедра, включително качество на изпълнение, време на 

предаване и др. 

т. 14. Предаването, защитата и оценката на проекти по проектантските дисциплини се 

извършва по групи пред комисия от минимум трима преподаватели, участващи в 

провеждането на упражненията: 

• По предварително определен график, обявен от канцеларията на деканата и 

водещите катедри, в седмицата за заверка, предаване и оценяване на 

проектите/упражненията по предмета; 

• По решение на водещата катедра - в редовните часове за провеждане на 

упражнения преди приключване на семестъра - при констатирана готовност от водещите 

преподаватели. Оценката се извършва от упълномощена от катедрата [минимум] тричленна 

комисия от преподаватели, участващи в провеждането на упражненията по дисциплината; 

• По решение на водещата катедра е възможно приемането на проекти за оценка в 

друго време след приключване на семестъра – за редовно разработени проекти, които по 

обективни причини (заболяване, стаж по европейски програми и др.) не са представени в 

указания в графика ден и час. 

т. 15. Преподавателите могат да поставят и други изисквания за заверка, според 

спецификата на водените от тях дисциплини. Тези изисквания се разглеждат и приемат на 

катедрен съвет в началото на съответния семестър, когато започва тяхното изучаване и се 

публикуват в интернет страницата на катедрата в сайта на УАСГ (чл. 8 (3) от ПУДПЗСДС). 

Катедрите могат да приемат и общи изисквания, които да важат за всички дисциплини, 

преподавани от катедрата. 
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т. 16. Всички спорове между преподаватели и студенти относно заверката на 

упраженията и проектите се отнасят за разрешаване от Декана на АФ, или заместник Декана 

по учебната част. 

 

1.3. МСИ АФ3 

т. 15. Студентите имат право да се яват на изпит, при изпълнение на следните условия: 

• Получили са академична заверка на лекции и упражнения по дисциплината; 

• Името на студента е включено в изпитния протокол; 

• Изпълнили са други специфични изисквания на преподавателя, водещ 

дисциплинита, указани в неговите изисквания и критерии за оценяване. 

т. 17. Оценяването на студентите се основава на следните принципи: 

• Прозрачност, безпристрастност и обективност; 

• Екипност [между членовета на комисията] при оценяването; 

• Автономност и творчество; 

• Диференциран подход към всеки студент; 

• Системност и непрекъснатост на оценяването [с цел добиване на необходимите 

впечатления от работата на студента през семестъра]; 

• Комплексност и балансираност на оценките [спазване на сравнителния принцип за 

диференциация между най-добрите и най-лоши работи]; 

• Съответствие на резултата от оценяването с получените знания, умения и 

компетентности по време на обучението; 

• Обратна връзка със студентите, чрез провеждане на анкети с тях; 

• Приоритетност на текущото оценяване; 

• Приемственост и отчитане спецификата на българската образователна система; 

• Насоченост към електронизация на изпитите и отчетните процедури. 

т. 20. Критерии за оценяване на практическите умения и компетентности на 

студентите [в курсови задачи и проекти]: 

• При правилно решаване на поставените задачи по готова схема, коректно 

оформяне на резултатите и демонстриране на базови компетентности по зададената тема, 

студентът получава оценка „среден“ (3); 

• При способност правилно да решава поставените задачи по аналогия с дадените му 

примери, коректно оформяне на резултатите и демонстриране на основни компетентности по 

зададената тема, студентът получава оценка „добър“ (4); 

• При способност правилно да решава поставените задачи въз основа на овладения 

теоретичен материал, коректно оформяне на резултатите и демонстриране на много добри 

компетентности по зададената тема, студентът получава оценка „много добър“ (5); 

• При способност за оригинално решаване на поставените задачи, прецизно и точно 

оформяне на резултатите и демонстриране на отлични компетентности по зададената тема, 

студентът получава оценка „отличен“ (6); 

т. 21. Всеки преподавателски екип може да конкретизира и допълни горните критерии, 

в съответствие със спецификата на преподаваната дисциплина и особеностите на 

преподаването и оценяването. 

т. 27. Всеки водещ преподавател на дисциплина може да въведе допълнителни 

критерии и изисквания за оценяване по съответната дисциплина. Той е длъжен да предостави 

на студентите цялата информация за регламента на оценяването, на първото занятие по 

дисциплината. 

 

2. На основание т. 13 и т. 15 от МСИ АФ2 и във връзка с т. 21 и т. 27 от МСИ 

АФ3, указанията и изискванията в нормативните документи са допълнени и 

конкретизирани. Всички по-долу представени в т. 2 (2.1. и 2.2.) от раздел II на настоящото 
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ръководство текстове да се считат като допълващи, а не отменящи някои от изброените в т. 1 

на раздела. 

2.1. По отношение поставянето на задачи и работата на студентите през семестъра: 

(1) Упражненията по предмета – и в трите семестъра, са семинарни, т.е. – по време на 

провеждането им не само се извършват еднократни корекции и се поставят задачи, а в 

оставащото време, студентите реално работят по поставените задачи и своевременно 

обсъждат с водещия преподавател всички междувременно възникнали въпроси, както и 

помежду си. 

(2) Във връзка с предното - за всяка редовно упражнение, студентите са длъжни да 

бъдат снабдени с чертожни и други необходими пособия за работа на място по поставените 

задачи. Има практика, понякога да се задават текущи клаузури, без предварително 

предупреждение. 

(3) Етапно изготвени работи (предадени междинни етапи от проекта) и клаузурите се 

обсъждат със студентите след оценяването на предните. Обсъжданията са общи, с участие на 

всички студенти от административната група, като по този начин се илюстрира прилагането 

на единни критерии за успеваемост и оценяване на предните, и всеки студент може да 

прецени собственото си спрямо останалите, образователно ниво към него момент. При 

невъзможност, или нецелесъобразност – по различни причини, от общо обсъждане, такива 

задължително се провеждат по подгрупи. 

(4) Закъсненията за упражнения (с повече от 15 минути от започване на 

упражнението) се санкционират – първоначално със забележка. При системно закъсняване, 

на студент може да бъде записано неизвинено отсъствие. 

(5) Преподавателите водят стриктен отчет за присъствието на студентите. Таблиците 

(„картончета“) с присъствието на студентите и резултатите от текущото им оценяване се 

предават на водещия дисциплината преподавател след края на всеки семестър, и се 

съхраняват до приключване на семестриалното обучение на съответния курс (четири години 

след първи курс и три години след втори курс). 

(6) Студентите са длъжни да представят на всяко упражнение всички вече коригирани 

материали по поставените задачи, както и своевременно изготвените от тях – въз основа на 

направените корекции, нови решения. На студент, който не изпълнява предното изискване 

(не е подготвен за упражнението), може да бъде отказана корекция и/или записано 

неизвинено отсъствие. 

(7) Всеки студент има право на до три неизвинени отсъствия, или на не повече от 

седем извинени отсъствия в рамките на семестъра. Отсъствия се извиняват след представяне 

на документ, удостоверяващ уважителна причина за тях: медицинско свидетелство/епикриза, 

сл. бележка/доклад за участие в официално оповестени академични/студентски мероприятия 

и др. Съответният документ се представя на водещия преподавател при първото присъствие 

на студента след неговото отсъствие. В противен случай, отсъствията не се извиняват. Могат 

да бъдат извинени и отсъствия без оправдателен документ - при force majeure, ако студентът 

информира преподавателя си (лично, или чрез свой колега) при настъпване на събитието (а 

не post factum). Пропуснатите по уважителни причини упражнения се компенсират по 

уговорка с водещия преподавател. 

(8) Не се извиняват отсъствия, свързани със следните обстоятелства: 

• Работни ангажименти на студентите извън учебния процес. 

• Ангажименти, свързани с партийни, синдикални, или други дружествени и 

съсловни организации; 

• Ангажименти, свързани с УАСГ, или други университети и организации, но 

нерегламентирани в цитираните правилници, и/или неодобрени/несъгласувани 

предварително от ръководството на университета, или на факултета (респективно – не 



7 

 

организирани от предните), като напр.: workshops, спортни лагери и състезания, и други 

спорадични мероприятия с доброволен характер. Участниците в дружествени и национални 

спортни и др. отбори, на които се налага периодично отсъствие от учебния процес, имат 

право, и е желателно да получат индивидуален план за обучението си, по съответния ред; 

• Други ангажименти, нерегламентирани от правилниците и в настоящия раздел. 

(9) Контролните етапи – междинни предавания, обсъждания на курсови задачи и 

проекти (до етапа на разработката) и клаузури са задължителни за студентите. При 

неизвинено отсъствие на някои от тях, студентът може да не получи заверка на семестъра, 

независимо от общия брой на неизвинените му и извинени отсъствия. При уважено 

отсъствие от някои от контролните етапи, студентът получава право да го компенсира, по 

уговорка с водещия преподавател. 

 

2.2. По отношение приключване и заверяване на семестъра и оценяването на 

упражненията и проектите: 

(1) За заверка, студентите представят книжките си (заедно с проектите за оценяване, 

или изготвените есета от проведената практика), с предварително попълнени в тях данни за: 

предмета на обучение, програмния хорариум, предмета на упражненията (курсови 

задачи/първи курсов проект/втори курсов проект/учебна практика) и водещия (персонално) 

преподавател. Подписи в студентската книжка поставят само редовни преподаватели. 

Протоколите се оформят и оценките се внасят в главната книга от водещия предмета 

преподавател, или от друг (при нужда) – оторизиран от него редовен преподавател. 

Студентите се обръщат към тях при пропуски при заверките и попълването на главната 

книга, и несъгласие с получени оценки. 

(2) Не получава заверка на семестъра студент, който: 

• Не е предал някоя от курсовите задачи (в първи курс); 

• Не е получил задание за изготвяне на курсов проект до втора учебна седмица 

включително (във втори курс); 

• Не е присъствал и/или не е изготвил и предал някой от контролните етапи по време 

на семестъра (във връзка с условията в предходната подточка); 

• Има повече от три неизвинени, или повече от седем извинени отсъствия през 

семестъра (във връзка с условията в предходната подточка); 

(3) Не получава заверка на лятната учебна практика студент, който: 

• Не е получил (писмено или устно) задание за провеждането на практиката, или не е 

присъствал на разясненията за провеждането ѝ; 

• Отсъствал е от повече от едно занятие, на което са анализирани/коментирани 

обекти на практиката; 

• Не е предал писмен и илюстративен материал в края на практиката; 

• Предаденият писмен и илюстративен материал не отговаря в пълнота, съдържание 

и оформление на поставените изисквания.  

(4) Оценката от курсовите задачи (в първи курс) се формира като средно аритметична 

от оценките на отделните задачи. 

(5) Оценките от двата курсови проекта (във втори курс) се формират след представяне 

(защита) на проектите, като се взимат предвид и оценките от междинни 

предавания/обсъждания на проектите (клаузури). Формулата, по която се отчита тежестта на 

всяка една от получените оценки, се съобщава на студентите в началото на съответния 

семестър. 

(6) Във връзка с т. 14 от МСИ АФ3, когато при определени обстоятелства 

организирането на защита на проектите е възпрепятствано – неудобно съставен график, 

притесняващ студентите за заверки по други дисциплини, отсъствие на преподавател(и) от 

определените комисии по уважителни причини и др., оценяването на представените проекти 
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се извършва „при затворени врати“ от сформирани на място комисии от преподаватели. В 

този случай, не може да бъде отказано на студент да защити проекта си - ако желае, както и 

разяснения по качествата на проекта му във връзка с получената оценка. 

(7) Съгласно чл. 12(1) от ПУДПЗСДС и т. 11 от МСИ АФ3, оценката от упражнения 

(която се вписва в протоколите и в главната книга) се оформя в цели числа по шестобалната 

система. Текущите оценки, средно аритметичните, както и оценките на изготвените проекти 

могат да се формират и в дробни числа (с половинки). С дробно число може да бъде вписана 

и семестриалната оценка в книжката на студента – за негово сведение, а закръглената към 

цяло число - в протоколите и в главната книга.  

(8) Преподавателят имат право да закръгли крайна оценка на студента и според 

поставените за работата му през семестъра (по време на контролните етапи и др.) плюсове 

(+) и минуси (–). Във всеки случай, водещият преподавател има право да закръгли (но не и да 

промени с няколко единици, спрямо средно аритметична) семестриалната оценка на студент, 

въз основа на впечатления от работата му през семестъра. 

(9) Съгласно т. 11 и във връзка с т. 20 от МСИ АФ3 „най-ниската положителна оценка 

е „среден“ (3) [респ. – (2.5) със закръгление]“. Ако студент получи семестриална оценка 

„слаб“ (2), преподавателят може да откаже да му завери семестъра, независимо от общия 

брой на неизвинените му и извинени отсъствия, с презумпцията, че времето, прекарано в 

часовете за упражнения и самостоятелна подготовка не е било оползотворено за придобиване 

на необходимите знания и умения. Тогава студентът повтаря обучението си от този семестър 

през следващата учебна година, в съответния учебен семестър, в който се изучава 

неусвоения предмет – след уреждане на студентските си права, като за целта трябва да е 

вписан в някоя от административните групи от по-долния курс, с която ще се явява повторно 

на редовните упражнения – с пълен хорариум. Ангажиментът да уреди правата си и/или да 

бъде вписан в такава група – преди началото на съответния семестър, е на самия студент. 

(10) Ако студент получи заверка при семестриална оценка „слаб“ (2), той/тя трябва 

да поправи оценката до завършване на семестриалното си обучение. В този случай, 

студентът трябва да е наясно, че при вече заверен семестър, няма право да повтори 

редовното си обучението по предмета за съответния семестър и трябва сам да изготви 

материалите за повишаване на оценката – курсови задачи, или проект. Преподавателите не 

отчитат изпълнение на хорариум за повторно обучение на студенти, на които съответният 

семестър е бил вече заверен и може да провеждат корекции/консултации с тях по собствено 

желание. 

(11) Забавата за представяне на материалите за повишаване на оценката – курсови 

задачи, или проект, се санкционира - със всеки следващ семестър, и коства на студента 

прогресиращо намаляване на реалната оценка. 

(12) При не явяване на учебната практика, или при не заверяването ѝ, студентът 

трябва да я проведе до завършване на семестриалното си обучение. Ангажиментът да бъде 

вписан в административна група, с която ще проведе практиката си – преди нейното начало, 

е на самия студент. 
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III. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО И НАЧИНА НА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВИТЕ ЗАДАЧИ И ПРОЕКТИТЕ, И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 

ЛЯТНАТА ПРАКТИКА 

 

На основание т. 13 и т. 15 от МСИ АФ2 и във връзка с т. 21 и т. 27 от МСИ АФ3, са 

изготвени специфичните изисквания в настоящия раздел на ръководството. Специфичните 

изисквания се прилагат едновременно с общите такива, от предходния раздел. 

 

1. Специфични изисквания към курсовите задачи във втори учебен семестър 

(първи курс). Линеен график за провеждане на упражненията. 

Под формата на курсови задачи студентите изработват абстрактни геометрични 

композиции с различни задания и пристъпват към въвеждане на функции в архитектурните 

пространства. Принципът на задаване на задачите е всяка следваща композиция да се 

усложнява и да се добавят нови елементи – от линеарни, фигурални, до обемно-

пространствени композиции; монохромни и полихромни, като в последните упражнения се 

преминава към адаптиране на произволни обемни структури към опростени функции – 

превръщането им в „архитектурни пространства“. Конкретните задания се представят 

последователно – в упражнението, предшестващо работата по конкретната задача, за да 

могат студентите да осмислят задачите и да се снабдят своевременно с необходимите 

пособия за изпълнението им. Изготвените материали се предават за оценяване 

последователно, по предварително изготвен график и се оценяват своевременно. Провеждат 

се и минимум две клаузури – в рамките на тричасовите упражнения, с аналогични на 

разработваните теми задания. Резултатите от текущото оценяване на задачите и клаузурите 

се обсъждат със студентите. 

Тъй като лекции и упражнения по предмета се провеждат успоредно през този 

семестър, това създава известни неудобства, и теоретичната подготовка изостава в първите 

три-четири седмици от семестъра от прилагането на знания в конкретните задачи. Това 

изоставане трябва да се компенсира по време на самите упражнения с разяснения от 

водещите преподаватели – относно принципите на абстрактната композиция и основните 

средства за нейната хармонизация, в контекста на условията на първите поставени задачи. В 

тази връзка, в раздел IV на ръководството са систематизирани основни понятия от все още 

незатвърдени знания в студентите, преподавани в първите лекции по дисциплината. 

Водещите упражненията преподаватели трябва да разяснят и илюстрират (с примери от 

предходни години и др.) тези понятия по време на задаването на задачите и обсъждането на 

резултатите от тяхното изпълнение. 

Текстовете в раздел IV са екстракт от теми и синтез на понятия от лекционния курс, и 

следват като цяло неговия ход – относими към основно поставяните задачи в упражненията. 

Те не го изчерпват и преподавателите следва да приложат и свои опит и познания за 

разясняването им на студентите. Определенията са съдържателни части на Теория на 

композицията, която е всеобщо приложима за всички креативни човешки дейности, и 

съответно отделните теории – на музика, литература, риторика, живопис, пластични изкуства 

и т.н. (вж. в раздела) са нейни производни. В частност - Теорията на архитектурната 

композиция (вж. в раздела) е отделна дисциплина (направление) в общата теория и е в 

основата на архитектурното творчество, респ. - в основата на архитектурното проектиране. 

При изработването на курсовите задачи и проекти се прилагат също така знания и 

умения, придобити от студентите освен в курса по „Основи на архитектурното проектиране“ 

и още: в средните училища по предметите „Планиметрия“ и „Стереометрия“; при 

подготовката им за кандидатстване в университета; по дисциплините „Дескриптивна 

геометрия“, „Изобразителни средства“ и „Рисуване“, преподавани в първи и втори учебни 

семестри. По-голямата част от тези знания и умения се затвърждават и доразвиват в насока 

на пространственото мислене на студентите, но се усвояват и нови, специфични за 
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архитектурното творчество. Съществена е връзката и взаимното допълване между 

предметите „Основи на архитектурното проектиране“ и „Изобразителни средства“. 

Упражнения по последния се провеждат в предходния и в същия семестър и редовното 

посещение и ритмична работа и по двата предмета са наложителни за затвърждаване на 

последователно придобиваните знания. Това трябва да се следи от водещите преподаватели и 

особено от тези, които са ангажирани и по двата предмета. 

Във връзка с предното, желателно е водещите преподаватели да припомнят, като 

провеждат подробни разяснения и/или да илюстрират (с готови примери, демонстрации и 

др.) основни илюстративни методи и композиционни принципи, които студентите вече са 

прилагали – в преждеупоменатите образователни предмети и обстоятелства, но не са ги 

обвързвали с прилаганата по настоящия предмет методика: 

• Техники на изчертаване на геометрични тела в различни проекции; 

• Принципи на построяване на линеарни, фигурални и обемни геометрични 

композиции; 

• Морфология на обемната композиция; 

• Ролята на цвета при възприемането на геометрично-цветната композиция; ролята 

на цвета при обемните композиции – елементи на теорията на цветовете и тяхното 

психологическо въздействие; 

• Шрифтове – видове, принципи на подбор, прилагане; 

• Ергономия на елементите на непосредствено прилежащата на човека обитаема 

среда (конкретно за четвъртата курсова задача);  

• Елементи и композиция на архитектурния чертеж; 

• Макетиране – подбор на материали, мащабиране, абстракция v/s илюстративност, 

детайлиране на модела в зависимост от мащаба и др. 

Обвързването на упражняваната материя с вече (донякъде) заучени понятия и 

ползвани модели, улеснява разбирането на новите въвеждани знания и спомага усвояването 

на умения с тяхното повторение. 

Всички задачи от упражненията в първи курс се изпълняват ръчно, в препоръчителен 

формат 35/50 см, върху основа кадастрон. Цветът на основата се уточнява допълнително - 

приоритетно бял. Върху гърба на предадените задачи, в долния десен ъгъл (в зависимост от 

ориентацията на композицията на лицевата страна), студентите задължително записват с 

неизтриваемо мастило/туш: двете си имена, факултетен номер, учебна група, курс. Макетите 

се надписват в долния десен ъгъл на лицевата страна. Ненадписани работи не се оценяват и 

се връщат за разпознаване и надписване от автора им. При забава с повече от едно 

упражнение за надписването, се отчита закъснение при предаване на задачата. 

Студентите трябва да разполагат с основните необходими уреди и пособия за работа 

по задачите в учебните часове и по време на самостоятелната си подготовка: 

• Бял кадастрон, цветни хартии и картони, паус; 

• Раздвижен линеал, триъгълник; 

• Пергел, моливи – черни и цветни, гуми за триене; 

• Рапидографи - мин. 3 бр. с достатъчно широка разлика между дебелините (0.3, 0.6, 

1.0, или близки), туш (черен); 

• Твърд картон (около 1 мм дебелина) за макетиране на обемните композиции – бял 

и/или цветен; 

• Лепило – препоръчително на водна основа; 

• Макетен нож; 

• Твърда основа за макетите на обемните композиции – фазер, велпапе, др.; 

• Цветни боички – препоръчително темпера (гваш). 

• Други материали, по избор на студента и/или по изрични указания на 

преподавателите. 
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Необходимите за всяко следващо упражнение уреди и пособия се обявяват 

своевременно от преподавателите. Във всеки случай, студентите трябва да са редовно 

снабдени поне с линеал, картон, триъгълник, пергел, моливи, гуми и макетен нож – ако няма 

други нарочни указания за съответното упражнение. 

По-долу представеният линеен график илюстрира основните етапи при провеждане на 

упражненията, които се конкретизират в календарен график за всеки отделен семестър: 

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА 

Учебна 

седмица 
ТЕМА 

Брой часове 

седмично: 

1 

Разяснение на съдържанието и хода на упражненията, 

представяне на програмата за изпълнение през семестъра и 

календарния график; на условията и изискванията за работа 

през семестъра, за оценяване и заверка и др. необходима на 

студентите информация. Задаване на първа курсова задача – 

линеарна композиция. Разяснения за абстрактната композиция 

и композиционните средства. Сформиране на подгрупи и 

разпределението им по преподаватели. 

3 

2 Корекции и работа по първата курсова задача. 3 

3 

Корекции и работа по първата курсова задача. Указания за 

предаването ѝ. Задаване на втора курсова задача – площна 

композиция. Разяснения за абстрактната композиция и 

композиционните средства. 

3 

4 

Предаване на първата курсова задача. Оценяване на 

резултатите. Работа по втората курсова задача. Обсъждане на 

резултатите от първата курсова задача. 

3 

5 Корекции и работа по втората курсова задача. 3 

6 
Корекции и работа по втората курсова задача. Указания за 

предаването ѝ. Указания за провеждането на първа клаузура. 
3 

7 

Предаване на втората курсова задача. Оценяване на 

резултатите. Провеждане и предаване на първа клаузура. 

Задаване на трета курсова задача – обемна композиция. 

Разяснения за абстрактната композиция и композиционните 

средства. 

3 

8 
Обсъждане на резултатите от втората курсова задача и 

клаузурата. Работа по третата курсова задача. 
3 

9 

Корекции и работа по третата курсова задача. Указания за 

изработване на графичната част на третата курсова задача – 

изчертаване на проекции на обемно-пространствената 

композиция. 

3 

10 

Корекции и работа по третата курсова задача – пространствена 

композиция; изчертаване на проекциите ѝ. Указания за 

предаването. Задаване на четвърта курсова задача: въвеждане 

на опростена функция в архитектурно пространство. 

3 

11 

Предаване на третата курсова задача. Оценяване на 

резултатите. Работа по четвъртата курсова задача. Обсъждане 

на резултатите от третата курсова задача. 

3 

12 Корекции и работа по четвъртата курсова задача. 3 

13 
Корекции и работа по четвъртата курсова задача. Указания за 

предаването ѝ. Указания за провеждане на втора клаузура. 
3 

14 
Провеждане и предаване на втора клаузура. Указания за 

провеждане на последното семестриално упражнение. 
3 
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Указания за предаване на четвъртата курсова задача. 

15 

Обсъждане на резултатите от клаузурата. Работа по задачи за 

повишаване на оценки и компенсиране на извинени отсъствия. 

Провеждане на анкета сред студентите за мненията им за 

работата през семестъра. 

3 

Забележки: 

• В XVI седмица от семестъра се компенсират не проведени поради официални 

празници и др. причини упражнения, както и студентите компенсират отсъствия, вкл. от 

клаузури (ако им е позволено). Следва безлекционна седмица, в която всички преподаватели 

– редовни и хонорувани, са длъжни да обявят приемни часове за допълнителни корекции; 

съответно: редовните – мин. 4 часа; хоноруваните – мин. 2 часа; 

• Линейният график може да се променя в съдържание с до едно упражнение, в 

зависимост от официалните празници през семестъра и други обстоятелства. Промените се 

отразяват в календарните графици за всеки конкретен семестър; 

• Чрез заданията за първите три задачи и двете клаузури се конкретизират: 

- размерите и геометрията на форма̀та, върху който се изпълнява композицията; 

- изисквания по отношение на вида, броя, дебелините и ориентацията  

на използваните елементи; 

- видът на растера (когато има такъв); 

- допустимите начини на пресичане, допиране или припокриване на използваните  

в композицията елементи; 

- изисквания по отношение на използваните цветове; 

- други (по преценка на преподавателския екип); 

• Чрез заданието за четвърта задача се конкретизират: 

- предназначението и количествените параметри на зададеното (архитектурно) 

пространство/ малък обект; 

- ситуацията/пространството, върху която се изгражда; 

- изисквания към функционалната му и пространствена организация; 

- мащабите на представяне и форма̀тът на чертежите; 

- други (по преценка на преподавателския екип). 

Във връзка с т. 13 от МСИ АФ2, критериите за оценяване по т. 20 от МСИ АФ3 се 

допълват с изисквания за естетико-художествени достойнства на представените решения, 

вкл. умения за хармонично изграждане на цветови решения и за функционалност – за 

четвърта задача. Оценката се влияе от традиционно прилагания (във факултета) сравнителен 

метод на оценяване но творчески произведения, т.е. – от общото ниво на успеваемост на 

студентите в групата/курса. 

Преподавателите задържат поне по един комплект от всички курсови задачи, оценени 

с най-висока, средна и слаба оценки - от всяка административна група, за архив на катедрата! 
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фиг. 1, 2. Методи за сегментиране на поле в хармонични пропорции и определяне на центрове на 

визуална тежест (центрове на композиция) в отделните пропорционални части на полето (примерни - 

част от методите): спиралата на Фибоначи, базирана върху пропорциите на „златното сечение“; 

изследване на разположението на елементи спрямо половинките, ъглополовящите и директрисите на 

отделните полета. Геометризирането на композициите не е най-правилният метод за постигане на 

добри резултати, тъй като чарът на минималната грешка (отклонение от математически изчислени 

съотношения), интуитивно/рутинно компенсирана с някои характеристики на елементите – дебелини, 

флуктуация, цвят, др., допринася за артистичността на композицията и повишава ефекта от 

въздействието й. 

Източник: авторът. 

 

 

фиг. 3, 4, 5. Първа курсова задача – двумерна (площна) ленеарна композиция от три/една линии с 

произволен характер в зададени формати (отлични резултати). Прави впечатление полагането на 

единен вектор (идентични ъгли в отделни секторни направления), близки пропорции на полетата и 

близки съотношения между дебелините на линиите (отчитайки и ефекта от изявата или „потъването“ 

им в полето при различен колорит) в различните задачи. Задачите са от различни автори и изпълнени 

по различно време без комуникация между авторите, коригирали при различни преподаватели. Явно 

емпирично постигнатите резултати (без нарочни геометрични построения) доказват общи принципи 

на хармонични построения, както и ролята на интуицията – творческият елемент в архитектурното 

проектиране.  

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 6, 7. Втора курсова задача – двумерна (площна) фигурална композиция от равнинни фигури с 

определени параметри (вкл. цвят) в зададен формат (много добри резултати). Композицията трябва да 
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демонстрира завършеност/балансираност в конкретния формат/поле. Оригинални фигурални 

композиции с недобре подбрани цветове. Помощните построения (фиг. 6) не бива да се изявяват и по-

скоро не се прилагат в строга геометрия, пред вид разясненията към фиг.фиг. 1, 2, 3.  

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 8, 9, 10, 11, 12. Трета курсова задача – тримерна 

(пространствена, обемна) композиция от обемни тела с определени 

параметри (вкл. цвят) в зададен формат (много добър резултат - 

оригинална фигурална композиция с добре подбрани цветове). 

Композицията демонстрира завършеност/балансираност в 

пространството, проектирано в рамките на конкретния формат/поле. 

Представят се макет и три ортогонални проекции в М 1:1. Една от 

целите на задачата е да се съотнесат естетизиращите принципи на 

площната към пространствена композиция - да се осмисли тяхната 

идентичност. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 13, 14, 15. Четвърта курсова задача – първична функционална организация на опростено 

архитектурно пространство (добри резултати). Задават се най-общи параметри, или ограничения за 

изграждане на свободна пространствена композиция, която да се адаптира към опростена функция. 

Задачата осъществява преход от абстрактното композиране към архитектурното проектиране. 

Предават се макет, чертежи с планове, проекции, концептуални схеми на развитие на идеята. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 
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2. Специфични изисквания към първи курсов проект в трети учебен семестър 

(втори курс). Линеен график за провеждане на упражненията. 

На студентите се възлага проектиране на малък архитектурен обект/серия от обекти по 

предварително изготвено задание (павилион, малко заведение, малка жилищна 

постройка/бунгало, едно от поредица еднотипни бунгала, др.). Обектът е с опростена 

функция, минимализирани пространства и желателно - едноетажен и върху ограничена 

ситуация. В заданието се посочват функционалните изисквания към проекта, етапите на 

изготвянето и начина на представянето/предаването му и др. специфични изисквания. 

Етапите на изготвяне на проекта през семестъра – без да бъдат абсолютизирани и крайно 

разграничавани, отразяват методиката на проектантския процес – предпроектни проучвания, 

формиране на идеи, изготвяне на ситуационни решения и функционални схеми, анализ на 

вариантни решения, формиране на окончателна концепция, изчертаване на окончателното 

решение, и са обвързани с междинни обсъждания/клаузури – минимум две през семестъра. 

Целта на упражнението е освен да се постигне финалният резултат от заданието, да се 

отдели достатъчно време в неговия ход за подробни коментари, обсъждания и корекции на 

всеки етап от проектите. Студентите са приключили теоретичното си обучение по предмета, 

наясно са с основните постановки на архитектурната дейност; имат придобит опит в 

абстрактните композиции и са провели наблюдения по време на лятната си практика. Тези 

им знания и умения трябва да се затвърждават посредством обвързване на архитектурните 

решения с абстрактното геометрично композиране; да бъдат приучавани към професионален 

изказ и аналитични разсъждения; да се изисква изготвяне на различни варианти на 

функционални схеми и архитектурни решения, дори ако някои от първоначалните изглеждат 
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удачно „напипани“ (може и да са били повлияни от наблюдавани обекти, или примери, но не 

и копирани такива). Важен етап са предпроектните проучвания, по време на които 

студентите (с помощта на преподавателите) трябва да анализират заданието, да коментират 

негови достойнства и (евентуални) пропуски, да издирят и представят примери на изпълнени 

аналогични обекти, които също да коментират, и т.н. Ако се получат удачни допълнения към 

заданието, по преценка на преподавателите в групата, те могат да бъдат обявени като 

меродавни за цялата група, и да се доведат до знанието на водещия предмета преподавател. 

Желателно е на студентите всеки път да се поставят конкретни задачи/изисквания за 

самостоятелната им подготовка, чиито резултати да представят на следващо упражнение. 

Още в първите етапи на упражнението се отделя достатъчно време за работа с макети! 

Първият курсов проект се представя изчертан в ескизен вид, в обем и съдържание 

съгласно заданието за изготвянето му, без да се поставя условие да се оформи като идеен 

архитектурен проект (напр. с котиране на размери, обозначения и др.). 

При изработването на проекта трябва да се разяснят и спазят от студентите основни 

нормативни изисквания, приложими за конкретната задача, без излишно да се навлиза в 

материята на устройство на територията: 

• Ергономични параметри, с които студентите са вече запознати в предходния 

семестър (по отношение на оразмеряване, обзавеждане и оборудване на санитарни възли, 

кухненски кътове, основни помещения в жилища и работни зони, оразмеряване на входни 

пространства, стълби и др.); 

• Организация на достъпна среда (за инвалиди) – по отношение на санитарни възли, 

ширини на проходи, подходи (рампи) – за обществени обекти; 

• Сервитути до граници на имот, ширина на алеи и улици за достъп до обекта – ако 

се налага и др. 

Чертежите трябва да изясняват конструктивната логика на обекта, без да се изисква 

сигниране на отделни конструктивни елементи (напр. колони и греди в плътни стени и др.). 

Това означава, че в плановете и разрезите (независимо от мащаба) най-общо, но достатъчно 

ясно се обозначават отделните слоеве на конструкцията и други строителни компоненти – 

настилки, изолации, с техните приблизителни (консултирани с преподавателя) сечения (вж. 

фиг. 16, 17, 18, 19, 20 и др. по-долу). Да се има пред вид, че в първи курс студентите вече са 

получили знания по предметите „Сградостроителство I част“, „Строителна механика“ и 

„Строителни материали“, а в същия (трети) семестър, получават знания и от лекционните 

курсове по предметите „Жилищни сгради“, „Обществени сгради“, „Сградостроителство II 

част“ и „Сградни инсталации и съоръжения“, както и се провеждат упражнения по 

„Сградостроителство“. 

Елементите на ситуационните решения се изобразяват в различна степен на 

подробност – във вида, изучаван и упражняван в първи курс по предмета „Изобразителни 

средства“ и в предходния семестър по дисциплината, в зависимост от различните мащаби на 

представяне (вж. фиг. 21, 22, 34, 40 по-долу): 

• В М 1:500 се изобразяват само общи петна на застрояване, растителност, пътища, 

алеи и т.н.; 

• В М 1:200 се изобразяват още подробности като: обобщен растер на настилки, 

стъпала и рампи с наклони и посоки на изкачване, пейки, храстова и дървесна растителност, 

условно разграничаване на различни видове озеленяване – ако е необходимо, паркоместа – 

ако е необходимо и т.н.; 

• В М 1:100 и 1:50 се изобразява прилежащата околна среда в разпределение (първо 

ниво) на обекта, както и във вертикалните разрези и фасадите. В разрезите и фасадите се 

илюстрира и човешкият мащаб (вж. фиг. 20, 23, 29, 30 и др. по-долу). 
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Ситуациите и разпределенията се изобразяват – по възможност, в една и съща посока 

(приоритетно юг-север) и задължително се поставя знакът за посока „север“ (вж. фиг. 21, 22, 

33, 34, 35, 40 по-долу). 

 

фиг. 16, 17. Ескизно представяне на                       фиг. 18, 19. Ръчно изчертаване на разпределение и  
разпределение и фасада югоизток –                       фасада югоизток на обекта – ескизен/идеен проект 

ръчни скици  

автор арх. П. Стоилов, източник: Казакова В. „Елементи на архитектурната графика“. (илюстрациите 

не са в точен мащаб) 

 

фиг. 20. Изчертаване на 

вертикален разрез в ескизен 

вид. Котират се нивата. 

Желателно е да се изобрази 

човешка фигура за мащаб и 

елементи на околната среда. 

Може да се изобразят отделните 

слоеве на конструктивните и 

строителни елементи с 

приблизителните им дименсии, 

които се уточняват с 

преподавателя. Основите се 

показват условно (напр. в 

пунктир) – по указания на 

преподавателя. Оцветяването не 

е задължително. Илюстрацията 

не е в точен мащаб. 

Източник: архив на автора. 
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фиг. 21. Представяне на ситуация в М 1:500 и разпределение на проектния обект в М 1:100 върху 

едно табло – студентски проект, четвърти семестър. Илюстрацията не е в точен мащаб. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 22. Представяне на студентски 

проект от четвърти семестър върху едно 

табло (без фасадите). Ситуациите в М 

1:200 и М 1:500 са с различна степен на 

подробност. Разпределенията и 

ситуациите са различно ориентирани – за 

удобство, но с отбелязани географските 

посоки (север). Илюстрацията не е в точен 

мащаб. 

Източник: архив на катедра „История и 

теория на архитектурата“. 
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фиг. 23. Представяне на фасада върху (условно) равен терен, в ескизен/идеен проект. Котират се 

основните нива на обекта – коти корниз, било, прилежащ терен, нива в сградата (на настоящия 

чертеж е котирана кота стреха, а не кота корниз). Изобразяват се стилизирано и се надписват 

основните строителни материали по фасадата. В околната среда се изобразяват достатъчно и не 

натрапчиво основни елементи, вкл. за човешки и относителен мащаб. Поне една фасада в 

студентските проекти се предава цветна. Илюстрацията не е в точен мащаб. 

Източник: <http://proekti.jilishta.com/> 

 

Проектът се изпълнява ръчно. Корекциите се провеждат върху чертежи, изпълнени с 

молив. За начина на представяне на междинните етапи/клаузури, студентите получават 

допълнителни указания от преподавателите. Да се поощряват студентите да скицират идеите 

си по време на упражненията пред самия преподавател! Да се изисква изготвянето на 

работни макети по време на семестъра! 

Готвият проект се предава в края на семестъра върху кадастрон (бял, или цветен – по 

преценка на студента – вж. фиг. 40), изчертан с туш (черен, бял – по преценка на студента). 

Форматът е по преценка на студента, но ако проектът е разположен върху повече от едно 

табла, те трябва да са с еднакъв формат. Целесъобразно е форматът да е А2, или между А2 и 

А1 (50/70 см). Ако се чертае върху паус, той трябва да се подлепи върху твърда основа 

(кадастрон). Всички чертежи, визуализации и др. материали се оформят с надписи и се 

подписват в долния десен ъгъл на чертежите с туш: двете имена на студента, факултетен 

номер, учебна група, курс. Макетите се надписват също в долния десен ъгъл. Ненадписани 

работи не се оценяват и се връщат за разпознаване и надписване от автора им. 

Уредите и пособията, с които студентите трябва да разполагат за работа в учебните 

часове и по време на самостоятелната си подготовка са същите като упоменатите в предната 

точка, като към тях трябва да се прибавят повече материали за изработване на макети – 

картони с различен цвят и дебелини, или дървесни, или полиуретанови плоскости – според 

възможностите и преценката на студента; прозрачни плоскости; модели на дървета и др. 

елементи в точни мащаби (1:200, 1:100), и други материали, които могат да се закупят от 

специализирани магазини („Слънчоглед“, др.), или да се подготвят от самите студенти. 

Изработването на макети е изучавано и упражнявано в първи курс по предмета 

„Изобразителни средства“. Архитектурните перспективи могат да бъдат изпълнявани с 

различни техники, според възможностите и преценката на всеки студент (фиг. 36, 41). 

По-долу представеният линеен график илюстрира основните етапи при провеждане на 

упражненията, които се конкретизират в календарен график за всеки отделен семестър: 
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ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА 

Учебна 

седмица 
ТЕМА 

Брой часове 

седмично: 

1 

Разяснение на съдържанието и хода на упражненията, 

представяне заданието, или на алтернативни заданията за 

проектиране – за избор от студентите; на календарния график, 

на условията и изискванията за работа през семестъра, за 

оценяване и заверка и др. необходима на студентите обща 

информация. Сформиране на подгрупи и разпределението им 

по преподаватели. 

3 

2 
Обсъждане на заданията, даване на указания за 

предпроектните проучвания, други теоретични разяснения. 
3 

3 
Обсъждане на предпроектните проучвания, работа по 

ситуационните решения и функционални схеми. 
3 

4 

Обсъждане на предпроектните проучвания, работа по 

ситуационните решения и функционални схеми. Обсъждане на 

първоначални идеи за обемно-пространственото решение на 

обекта. Указания за предаване на първи междинен етап от 

разработката на проекта – ситуационно решение и 

функционални схеми, и провеждане на първа клаузура. 

3 

5 

Предаване на първи междинен етап от разработката на 

проекта. Оценяване на резултатите. Провеждане и предаване 

на първа клаузура. 

3 

6 
Обсъждане на резултатите от междинното предаване и 

клаузурата. 
3 

7 
Корекции на забележките и препоръките от оценяването на 

междинното предаване на разработката. 
3 

8 

Конкретизиране на ситуационните решения и на окончателна 

функционална схема на обекта. Обсъждане на идеи за обемно-

пространственото решение на обекта. 

3 

9 
Обсъждане на идеи за плановото разпределение на обекта (по 

нива, ако е необходимо) 
2 

10 Корекции и работа по разпределенията на обекта. 3 

11 
Корекции и работа по разпределенията на обекта. Обсъждане 

на конструирането на вертикални разрези и фасади. 
3 

12 

Корекции и работа по разпределенията, вертикалните разрези 

и фасадите на обекта. Указания за предаване на втори 

междинен етап от разработката – изчертаване на всички 

материали по проекта с молив, и провеждане на втора 

клаузура. 

3 

13 

Предаване на втори междинен етап от разработката на проекта. 

Оценяване на резултатите. Провеждане и предаване на втора 

клаузура. 

3 

14 
Обсъждане на резултатите от междинното предаване и 

клаузурата. 
3 

15 

Корекции на забележките и препоръките от оценяването на 

междинното предаване на разработката. Указания за предаване 

на изготвените проекти. 

3 

Забележки: 

• В XVI седмица от семестъра се компенсират не проведени поради официални 

празници и др. причини упражнения, както и студентите компенсират отсъствия, вкл. от 



21 

 

клаузури (ако им е позволено). Следва безлекционна седмица, в която всички преподаватели 

– редовни и хонорувани, са длъжни да обявят приемни часове за допълнителни корекции; 

съответно: редовните – мин. 4 часа; хоноруваните – мин. 2 часа; 

• Линейният график може да се променя в съдържание с до едно упражнение, в 

зависимост от официалните празници през семестъра и други обстоятелства. Промените се 

отразяват в календарните графици за всеки конкретен семестър; 

• Не предадени по уважителни причини междинни етапи на разработката се 

предават при първото присъствие на студента след направеното отсъствие; 

Във връзка с т. 13 от МСИ АФ2, критериите за оценяване по т. 20 от МСИ АФ3 се 

конкретизират и допълват, както следва: 

- качество на функционалното решение на обекта; 

- познаване на приложимите ергономични и др. норми; 

- естетико-художествени достойнства на представените решения, вкл. умения за 

хармонично изграждане на цветови решения; 

- вярно построение на перспективните образи (когато се изискват); 

- правилно мащабиране и прецизност на изработените макети (когато се изискват). 

В края на семестъра, освен останалите изискуеми материали, всеки студент предава и 

албум (портфолио) във формат А3 със систематизирани всички материали от работата през 

семестъра, съдържащ: 

• Задание за проектиране; 

• Обяснителна записка (ако се изисква); 

• Умалени копия от чертежите на готовия и предаден за оценка проект; 

• Снимки от макета и перспективите (в зависимост какво се е изисквало за 

представяне); 

• Умалени копия от оценените и подписани материали, представяни на междинните 

обсъждания, както и от клаузурите; 

• Снимки от работните макети; 

• Копия от и/или оригинали (може и сгънати за формат А3) от всички корекции и 

самостоятелни занимания на студента. Студентът преценява дали да предаде оргиналите или 

копия на тези материали. 
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фиг. 24. Челна страница на студентски албум/портфолио в трети и четвърти семестър – реален 

формат А3. 

фиг. 25, 26. Част от съдържанието на студентски албум/портфолио в трети и четвърти семестър – 

реален формат А3. Систем    атизирани са ръчни скици, ескизни чертежи, материали от обсъждания, 

работни перспективи и др. по-горе описани. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

За направата на портфолио, студентите биват уведомявани в началото на семестъра, 

но и периодично им се напомня да съхраняват и да копират своевременно материалите за 

албума. Албумите са оформят с челна страница, надписана с наименованието на 

дисциплината, водещата катедра, факултет, заглавието на проекта, текущата учебна година и 

семестър, водещия преподавател, данни за автора на проекта: две имена, факултетен номер, 

група и курс (вж. примери по-горе). 

Преподавателите задържат поне по един проект – албум (с достатъчно подробно 

систематизирани материали в него), а чертежи, макет, перспективи – по преценка и 

необходимост, оценен с най-висока, средна и слаба оценки - от всяка административна група, 

за архив на катедрата! 

 

3. Специфични изисквания към втори курсов проект в четвърти учебен 

семестър (втори курс). Линеен график за провеждане на упражненията. 

На студентите се възлага проектиране на малък архитектурен обект по предварително 

изготвено задание – малка жилищна, или обществена сграда, желателно едноетажна, или с 

полунива (в зависимост от ситуацията). Проектът се изработва във фаза идеен архитектурен 

проект, като част от изискванията към тази проектна фаза може да се редуцират, напр. част 

от котировките и текстово обозначаване на всички конструктивно-строителните слоеве в 

разрезите. Важно е обаче, студентите да осмислят разликите в представянето на различните 

проектни фази, които са им били разяснявани и в лекционния курс. 

Във връзка с предното - всички представени указания и поставени изисквания към 

предходния (първи) проект (в предходната точка) важат изцяло и за втория курсов проект, 

вкл. обобщения линеен график за провеждане на упражненията, начините на изработване и 

представяне на разработката и т.н., но предвид разширеното функционално задание и по-

големия обем на разработката, се поставят и допълнителни изисквания към съдържанието на 

настоящия: 

(1) По отношение на ситуационното решение: 

• Целесъобразно е да се представят две ситуационни решения (в зависимост от 

разработката) – с различен обхват и в мащаби 1:500 и 1:200, с различна степен на 

подробност, като в по-големия обхват и по-дребен мащаб се изобразят елементи на 

комуникационната обвързаност на обекта – пешеходен, автомобилен достъп, паркиране и 

др., а в по-едрия – описаните в предната точка елементи; 

• Да се държи сметка за естествения наклон на терена, който при всички случаи – 

дори при наклон до 3-4 % ще наложи появата на стъпала и/или рампи, най-малкото в 

прилежащата среда на обекта. При наклонен терен повече от 4-5 %, да се разясни и изиска 

вертикалното му планиране – по укрупнени площи, идейно, което да се коментира още с 

първите корекции на ситуацията.  

(2) По отношение на устройствени и др. норми, да се разяснят на студентите и да се 

изиска съобразяването на проекта с правилата за: 

• Паркиране (по възможност - в границите на имота); 

• Определяне на сервитути до граници на имот (у.п.и.) и между елементите на 

застрояването (ако се налага); 

• Определяне на коти корниз и било; 
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• Достъпност на средата (достъп на инвалиди) – за обществени обекти, напр. 

необходимост от повдигателни платформи/асансьори и др. изброени в предната точка; 

• Безопасност и евакуация – височини на парапети, ширини на коридори и 

стълбища, евакуационни изходи и др.; 

• Всички останали, изброени в предната точка и други – при необходимост. 

(3) По отношение на методиката на работа по проекта: 

• Да се диференцират относително отделните фази на проектиране: осмисляне на 

заданието за проектиране; проучване на терена на разработката; проучване на типологията 

на зададения обект, проучване на аналогични примери; генериране на първоначални идеи – 

изграждане на функционална схема на обекта; ситуационна разработка; обемно-

пространствена композиция; варианти на планови решения, на решения на обеми и фасади – 

реверсия на вариантите решения; определяне на окончателен вариант на решението; 

коригиране на ситуацията според окончателния вариант на решението; консултиране на 

подробности в решението – конструктивни особености, детайли (при необходимост), др.; 

изчертаване и оформяне на проекта съгласно условията за предаването му; 

• Да се отдели достатъчно време за работа по ситуационното решение, като не се 

пристъпва към следващ етап на проектиране до установяване на задоволителната му 

завършеност за етапа на упражнението – фиксиране на местоположението на проектния 

обект/обекти; решаване на комуникациите в обхвата на проектната територия, главни и 

второстепенни подходи към обекта/обектите; озеленяване; допълващи обекти и др.; 

• Още в началните етапи на упражнението да се изискват от студентите работни 

макети; 

• Да се поощряват студентите за разработването на варианти на решенията; 

• Поне едно от редовните упражнения в края на семестъра да се отдели за преглед и 

корекции на изчертаването и оформянето на проекта за предаване; по възможност да се 

отдели още едно упражнение за преглед и корекции на перспективните изображения и/или 

окончателните макети за предаване. 

(4) По отношение на представянето на проекта: 

• Да се поставят най-малко вертикалните коти по чертежите – в разпределения, респ. 

– в прилежащ терен, по разрази и фасади; 

• Ако не се котират разпределенията, в тях и в прилежащия терен трябва да има 

изобразени повече елементи, илюстриращи относителния и човешки мащаб: оборудване на 

санитарни възли, обзавеждане на кухненски зони, стъпала, пейки и др. Желателно е да се 

котират поне общи размери, вкл. и във вертикалните разрези, и/или да се въведе осова или 

модулна система в чертежа – в зависимост от характера на обекта и по преценка на водещия 

преподавател (вж. фиг. 21, 22, 27, 29 и др. по-долу); 

• По фасадите да се укаже вида на материалите; поне една фасада се представя 

цветна (вж. фиг. 23, 30, 38); 

• Макетът трябва да е реалистичен – с необходимите подробности, вкл. и в 

прилежащия терен; обикновено удачен мащаб за изработването му е 1:100, по-рядко 1:50; 

• Перспективните изображения са цветни, или монохромни, изпълнявани с различна 

техника (фиг. 36, 41). Удачно е преподавателят да посочи на студента участъка от сградата, 

който да се изобрази в интериорна перспектива – ако се изработва такава (вж. фиг. 36). 

Практика е, за този проект (а в зависимост от задачата – и за първия) да се представят 

ситуации от познати места в София, не много отдалечени от университета, така че 

студентите да могат да ги посещават и по възможност да заснемат елементи от тях, напр. 

приблизителното разположение на високата дървесна растителност, пейки и др. Поне веднъж 

– в етапа на предпроектните проучвания, водещият преподавател трябва да посети мястото 

на разработката заедно със студентите. Това може и да е едно от редовните упражнения, 

което се вмъква в календарния график. 
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По-долу: други примери за изработване и представяне на втория курсов проект по 

дисциплината. 

 

 

фиг. 27, 28. Представяне на разпределения на първи нива на къщи – идеен проект. Котират се нивата 

и основните размери (осова система); надписват се стъпала, обозначават се помещенията, илюстрира 

се примерно обвавеждане и се изобразят максимален брой елементи от прилежащата околна среда. 

Не е нужно дограмите да се специфицират. Дебелените на зидове се уточняват с преподавателя. 

Оцветяването не е задължително. Илюстрациите не са в точен мащаб. 

Източник: <http://proekti.jilishta.com/> 

 

 

 

фиг. 29. Изчертаване на 

вертикален разрез - идеен 

проект. Котират се нивата и 

основни светли размери. 

Желателно е да се изобрази 

човешка фигура за мащаб и 

елементи на околната среда. 

Изобразяват се слоевете на 

конструктивните и 

строителни елементи – с 

приблизителните им 

сечения/дименсии, които се 

уточняват с преподавателя. 

Основите се показват условно 

(напр. в пунктир). 

Оцветяването не е 

задължително. Илюстрацията 

не е в точен мащаб. 

Източник: архив на автора. 
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фиг. 30. Представяне на фасада на къща във фаза идеен проект. Котират се основните нива на обекта 

– коти корниз, било, прилежащ терен, нива в сградата; осова система. Изобразяват се стилизирано и 

се надписват основните строителни материали по фасадата. В околната среда се изобразяват 

достатъчно и не натрапчиво основни елементи, вкл. за човешки и относителен мащаб. Илюстрацията 

не е в точен мащаб. 

Източник: архив на автора. 

 

 
 

фиг. 31, 32. Представяне на 

вертикален разрез и фасада на 

къща във фаза работен проект. 

Мащабите на двата чертежа са 

реално различни (1:50 и 1:100). 

Илюстрациите не са в точен 

мащаб. Котират се всички 

размери в разрез и всички 

характерни по фасадите. 

Конструктивните елементи са 

обозначени и котирани след 

оразмеряването им от инженер-

конструктора. 

Източник: архив на автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
фиг. 33. Представяне на планове и вертикален разрез от студентски проект от четвърти семестър 

върху едно табло. Изчертаването е върху паус, подлепен върху картон. Илюстрацията не е в точен 

мащаб. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 
фиг.34, 35. Представяне на ситуация в М 1:500 и планове в М 1:100 от студентски проект от четвърти 

семестър върху две табла. Илюстрациите не са в точен мащаб. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 
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фиг. 36. Интериорна перспектива от студентски проект, втори курс. Изпълнението е с туш, разреден 

туш и бяла темпера. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 37, 38. Вертикален разрез и покриваща фасада – идеен проект, реална разработка. Начинът на 

изобразяване на околната среда и светлосенките създава почти пълна илюзия за фронтална 

перспектива в ортогоналната проекция. Илюстрациите не са в точен мащаб. 

автор: проф. арх. Ст. Стефанов, източник: Стефанов Ст. „Еднофамилната къща“. 
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фиг. 39. Фасади от студентския проект на фиг. 33. Умело е ползван аналогичен на този от фиг. 38 

подход при представяне на околната среда – придаващ многоплановост на изображението. Би 

трябвало върху фасадите да се посочи още информация, във връзка с по-горните указания и примери 

– вертикални коти, обозначения на материали и др. Въпреки майсторското графично представяне, в 

реалния мащаб 1:50, фасадите „стоят празни“ (илюстрацията не е в точен мащаб). 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 40. Представяне на част от 

студентски проект от четвърти семестър 

върху едно табло (без вертикален разрез 

и фасади). Умело ползване на контрастна 

графика върху цветна основа. Част от 

необходимите елементи в чертежите 

липсват – котировки, някои пояснителни 

обозначения и др. Илюстрацията не е в 

точен мащаб. 

Източник: архив на катедра „История и 

теория на архитектурата“. 
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фиг. 41. Външна перспектива от студентски проект, втори курс. Изпълнението е с акварелна техника. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фиг. 42. Макет по зададени архитектурни подложки. Правилата за конструиране на макет на 

архитектурен обект се преподават по предмета „Изобразителни средства“. 

Източник: архив на катедра „История и теория на архитектурата“. 
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4. Специфични изисквания към провеждането на лятната учебна практика 

(първи курс). Линеен график за провеждане на практиката. 

Учебната практика се провежда след приключване на изпитната сесия за втори учебен 

семестър. По целесъобразност се провежда в рамките на гр. София, но може да се проведе и 

на друго място, за което се изисква предварителна организация (има такъв опит). В 

практиката имат право да се включат и студенти не заверили семестъра, не положили изпита 

по дисциплината, както и студенти от други курсове, не провели практиката, но 

предварително включени в списъка на административните групи. 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА 

Ден ДЕЙНОСТ Брой часове: 

понеделник 

Разяснение на начина и условията за провеждане на 

практиката, проверка на списъчния състав на студентите, 

разглеждане и коментари по предадени есета от предни 

години, набелязване на обекти за посещение. Сформиране 

на подгрупи – при необходимост. При възможност – 

посещения на набелязани обекти. 

6 

вторник 
Посещения, наблюдения на набелязани обекти, коментари 

и анализи от водещия преподавател. 
6 

сряда 
Посещения, наблюдения на набелязани обекти, коментари 

и анализи от водещия преподавател. 
6 

четвъртък 

Посещения, наблюдения на набелязани обекти, коментари 

и анализи от водещия преподавател. Обсъждане на 

резюмета на есетата; допълнителни указания – при 

необходимост. 

6 

петък 
Представяне на изготвените есета за заверка на 

практиката. 
6 

 

Забележки: 

• По преценка на водещия преподавател и в зависимост от обстоятелствата, 

предвиденият хорариум може да се трансформира между отделните дни. Заверката може да 

се извърши и в съботен ден – по целесъобразност; 

• Предметът на практиката може да се замени с друг подходящ – workshop, или 

друго практическо занятие, ако има такава възможност, за което водещият преподавател 

трябва да уведоми предварително катедрата и да получи съгласие. В този случай, след 

приключване на мероприятието, студентите също трябва да представят материал (есе, 

презентация, др.), описващ извършените дейности и удостоверяващ постиженията в 

развитието на техните знания и умения. 

Есетата се оформят по показания от преподавателя в началото на практиката образец. 

Водещият практиката преподавател задържа всички представени есета (и други материали, 

ако има указания за такива) и ги предава на водещия дисциплината предподавател, за архив 

на катедрата. 

Условията за заверка на учебната практика по дисциплината са посочени в т. 2.2(2) от 

раздел II на настоящото ръководство. По изключение – по уважителни причини (по-горе 

изброени), може да се разреши на студент да не присъства на всички занятия по време на 

практиката, ако той получи предварително съгласието на водещия преподавател и присъства 

на първото разяснително занятие и поне на едно коментарно занятие, и предаде в 

последствие лично материалите за заверка. В този случай, студентът носи своята 

отговорност за вида на проучването, което ще представи. 
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IV. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ОТ ТЕМИТЕ, ПРЕПОДАВАНИ В ПЪРВИТЕ 

ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

По време на задаването на курсовите задачи и обсъждането на резултатите от тяхното 

изпълнение, водещите упражненията преподаватели трябва да разяснят и илюстрират (с 

примери от предходни години и др.) основни понятия от все още незатвърдени знания в 

студентите, преподавани в първите лекции по дисциплината: 

(1) По отношение на понятието „архитектура“ и съдържанието на 

архитектурните обекти/произведения: 

•  Архитектура – креативна човешка дейност за пространствена организация на 

жизнената среда; теорията (методологията) и резултатът на тази дейност. 

• Основни компоненти на архитектурата - четирите взаимообвързани 

аспекта/страни на архитектурата/ архитектурния обект: функционалност, 

конструктивна целесъобразност, икономическа целесъобразност, естетика. 

• Основни аспекти/форми на изява на архитектурния обект: обемно-

пространствена структура и (архи)тектоника. 

• Обемно-пространствена структура: системата от пространствено и времево 

взаимообвързани материални елементи на даден (архитектурен) обект; морфологията на 

обекта. 

• Основи на архитектурата – съвкупност от базисните елементи на най-важните 

за развитие на дейността науки и теории; архитектурна методология. 

• Основи на архитектурното проектиране – система от най-необходимите умения 

и познания за практикуване на архитектурната професия; инструментариум на 

архитектурното проектиране. 

• Тектоника, архи-тектоника. Тектониката (от гръцки) – устойчивост, строеж, 

устройство; качествена изява на материалността (вида на материалите) на телата. 

Архитектоника (от гръцки – основна, главна структура на строеж; обща структура/вид 

на строежа) – художественият, пространствен израз на устойчивостта на обемите и 

формите, или – художествена изява на конструктивната система на обектите; т.е. – 

архитектониката е върховно, висше построение, определено чрез съвкупността от 

елементите, от които е изграден даден обект. 

• Пространствена организация (на средата) - процес на подредба (композиране) на 

елементите (в средата), както и резултатът от този процес - подчинен на рационални и 

ирационални фактори; рационалните: методически подходи, геометрични принципи и 

математически параметри, функционални изисквания, други конкретни изисквания – напр. 

за мащабиране, икономичност и т.н.; ирационалните: творчески подход за съчетания на 

предните, на приоретизация; въвеждане на естетически категории. Взаимообвързаност в 

процеса. 

• Пространство (ирационално понятие) - безгранична триизмерна непрекъснатост, 

в която се разполагат предмети и събития. Физическото (евклидово) пространство 

обикновено се разглежда в три линейни измерения, като някои клонове на съвременната 

физика използват по-прецизни модели с четириизмерен континиум, наричан пространство-

време. Пространството не съществува само по себе си като обект, опосредства 

(рационализира) се чрез предметната/функционална негова организация. 

• Повърхнина (ирационално понятие) - външна, най-горна, покриваща страна или 

слой, пласт; разполага се в пространството и времето. Повърхнината в рационален аспект 

изгражда поле, обем (маса) и се опосредства чрез повърхността. 

• Повърхност (рационално понятие) – видимата страна на обект (събитие, 

явление); разполага се в пространството. 

• Равнина – двуизмерна плоскост в пространството (ирационално понятие); част 

от, частен случай на повърхнина. Математическа равнина, географска равнина (рационално 

понятие). 
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• Поле (ирационално/рационално понятие) – форма/начин на съществуване на 

материята, характеризираща всички точки на пространство-времето; ограничено 

пространство от всякакъв вид. Стопанско поле, поле на изява и т.н. Полето не притежава 

форма, по смисъла на „обхват“. 

• Среда - няма точно определение на понятието; биол. - пространственият ареал 

на развитие на даден организъм, в широк смисъл – пространственият/времеви ареал на 

проявление (на събитие), на развитие на даден процес: жизнена среда; физическа среда, 

околна среда, заобикаляща среда, материална среда, духовна среда, географска среда, 

екологична среда, др. 

• Архитектурна среда – пространствено-времеви ареал на разполагане и 

функциониране на архитектурните обекти; антропогенна среда – повлияна от човека 

среда, елемент на жизнената среда. 

• Форма (рационално понятие) – външни очертания, външен вид, изглед - визуално 

възприемана реалност, но зависеща от възприятието – от местоположение, точка на 

наблюдение, осветеност, т.е. – от условията на средата. Формата е носител на основни 

естетически ценности и художествени идеи на съдържанието. 

• Фигура (в геометрията) - заградена от непрекъсната линия плоскост, както и 

съвкупност от разположени в определен ред точки, линии, повърхности или тела; 

очертание на нещо, външен вид, образ. 

• Обем - количествен показател и визуален израз/размер на част от 

пространството, заето от обект (тяло); прен. - размер, количество; също – вместимост 

(полезен обем), доза, определено количество. 

• Тегло (физическа величина) – сила на тежестта, количествен показател без 

визуален израз; прил. – тегло на обект. Обемно тегло – теглото на материал, изразено към 

даден обем; променлива величина, зависеща от условията на средата (напр. температура, 

влажност, др.), но не и от възприятието на дадения обект. Относително тегло – 

видимата изява на масата на телата към техния обем; променлива величина, зависи от 

условията на средата и възприятието на наблюдателя; често се ползва като синоним на 

„плътност“. Специфично тегло – конкретно за определена субстанция, постоянна 

величина. 

• Маса (ирационална величина) – количество вещество, количество материя; 

визуален израз на количеството вещество/материя. Производна категория - маса на 

формата, на телата. 

• Функция, функционално съдържание на формата/средата - съвкупност от 

задачи, които трябва да реши архитектурното пространство. Формата е естетическа 

ценност и художествено-идейно съдържание на архитектурното произведение. Формата е 

свързана с технико-конструктивна последователност; самата форма трябва да е 

функционална. Прилага се и в други сфери, с релевантни значения – в математиката и др. 

• Предназначение – начин на конкретно ползване, за конкретни цели. В 

архитектурата – функцията е основна характеристика на архитектурния обект, за 

целите на която е изграден – в съответствие с нея са разпределенията, приложените 

норми и стандарти и т.н. Предназначението – за какво се ползва с тази функция, респ. – 

обект с основна функция може да има различни предназначения. 

• Функционална организация – пространствено-времева подредба на основните 

функции в архитектурния обект. 

(2) По отношение на средствата за хармонизация на архитектурната 

композиция: 

• Теория на композицията - набор от основни познания от различни науки 

(геометрия, психология, социална антропология, естетика, др.), систематизирани с цел 

извличане на определен художествен ефект, по начин да въздействат на възприятията, 

респ. – на поведението на човека. В този смисъл – Теорията на композицията не е отделна 

наука и е всеобща за всички изкуства. 
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• Композиция (compose – съчетавам, събирам, съставям, подреждам) – хармонично 

съчетание на елементите на дадена система, посредством характерни техни качества, с 

цел създаване на единна и взаимозависима подредба между тях, за постигане на 

естетическо въздействие/художествена изразност на системата (в целостта на 

съчетаните елементи); изразява рационален аспект - видимите/сензитивни проявления на 

съчетаните/организирани елементи. Разлики между композиция и комбинация (combine – 

свързвам; механично съчетание на елементи). 

• Теория на архитектурната композиция – набор от общите принципи на 

организация на вътрешни закономерности на строежа на формите/пространствата 

(включва аспекти на теорията на формообразуването), както и конкретните средства за 

постигане на хармоничната им завършеност. 

• Архитектурната композиция – основно средство за създаване на архитектурния 

обект/произведение, чрез изграждане на обемно-пространствената му структура, като 

един от двата основни компонента на архитектурната творба/обект. Видове 

архитектурни композиции - отворени (само от външни пространства), затворени (само от 

вътрешни пространства), смесени. 

• Хармония (гръцка богиня на разбирателството и добрите взаимоотношения) - 

съгласие, разбирателство, баланс, съгласуваност, съизмеримост между частите на 

цялото. 

• Хармонизация - процес на създаване на композиционна завършеност 

(естетизация) при подредбата на елементите на дадено произведение. 

• Естетика – система от художествени възгледи (за изкуството); красота, 

художественост; наука за изкуството, за същността и формите на прекрасното в 

художественото творчество, природата и живота. 

• Естетизация, естетизиране - творчески процес, при който авторът (пре)създава 

произведението си, или отделни елементи от него, като художествено значими, красиви 

(хармонични); придаване на естетичност, на естетичен вид, характер на нещо. 

• Главни средства за хармонизация на архитектурната композиция: 

- единство и съподчинение; 

- мащаб (мащабност, мащабиране) и пропорции (аритметични, геометрични); 

- насоченост и симетрия (асиметрия, дисиметрия), композиционни оси; 

- ритъм и членение; ритъм – повторение, акцент, пауза, модул, шаблон; 

- контраст, нюанс, равенство (не е еднаквост); 

- еднаквост/идентичност и подобие; 

- статичност и динамика 

• Второстепенни средства за хармонизация – свързани с изява на 

характеристиките на материала, откойто е изграден обекта: фактура, текстура, 

осветеност, цвят, (полу)прозрачност. 

• Допълнителни средства за хармонизация: 

- архитектурно-художествен синтез на архитектурното произведение: декорация, 

монументална пластика, монументална живопис, интериорен дизайн (обзавеждане и 

оборудване), градски дизайн; 

- връзка на архитектурата с другите изкуства – малка пластика, кавалетна живопис, 

индустриален дизайн; музика, театър, кино и др. 

(3) По отношение на методиката в творческия/проектантския процес: 

• Метод (от гръцки - „начин на изследване, на постигане на познание“) - 

специфичен подход, начин, път - съставна част от обща програма (комплексна дейност), 

чрез която се решава конкретен проблем. 

• Методи/средства/техники за хармонизация (да не се бърка с други понятийни 

словосъчетания) - съчетание на психосоматични, емпирични и технологични 

подходи/инструментариум за хармонизация на архитектурната композиция: основен 
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метод е дизайнерският/проектантски процес, който включва: теория на композицията, 

теория на формообразуването, методика на проектантския процес и т.н. 

• Методология (от гръцки – „всеобщо изследване; разумен, неоспорим път към 

познанието“) - понятие с широк обхват и възможности за различно тълкуване. Най-

общата дефиниция е: система от принципи (методи, начини) за постигане на някакъв 

резултат. Също - съвкупност от най-съществените елементи на теория, конструктивни за 

развитието на наука. Методологията (за разлика от теорията) не носи ново знание, за 

разлика от концепцията не служи за основа на практиката, но тя развива елементи без 

които е невъзможно развитието на самата наука. Средствата на методологията са 

методите за постигане на резултатите – структурирани в методика. Често методология 

и методика се бъркат, а в различни аспекти на приложението на термините е прието и да 

се взаимозаменят. Най-общо казано, принципната разлика между двете понятия е в това, 

че методиката се грижи главно за практическите и развойни дейности, докато 

методологията работи в сферата на научната изследователска дейност. 

• Методика - съвкупност от методи (за обучение в нещо, и/или за практическото 

извършване на някоя дейност); съвкупност от технически прийоми и похвати и 

организационни форми, инструментариум (за провеждане на изследвания); система от 

принципи, с които се достига до обективно познание; също - проект, план. Много близко до 

определението за методология, но освен упоменатите в предното разлики, би трябвало при 

еквивалентен набор на подходи и дейности, за методика да се приема емпиричният набор 

от конкретизирани принципи, докато за методология – и осмислените предварително и 

систематизирани техни връзки и последователност. Една методология може да съдържа, 

или предполага различни методики, всяка една от които има конкретна цел, набор от 

методи/похвати, начини на приложението им и критерии за оценка на резултатите. 

• Теория (от гръцки θεωρία - съзерцание, наблюдение, изучаване; θεωρός - зрител, 

буквално „който гледа …”) – широко артикулирано понятие, в зависимост от контекста 

на приложение. В тълковен речник: система от идеи в сфера на познанието, които 

обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опознаване на конкретна 

дейност; съвкупност от основни правила за дейност или от основни положения в 

определена научна област; осмислено становище, мнение, догадка, схващане, замисъл, 

предположение. Теорията (за разлика от науката) не предполага завършеност на 

познанието в дадена област и експерименталната доказуемост на идеите и хипотезите – 

тя е отворена система за коригиране, отпадане и добавяне на нови факти и открития. 

• Наука - в широк смисъл: систематизирано достоверно/утвърдено знание, което 

може да бъде убедително обяснено чрез логиката; знание, което е експериментално 

проверимо въз основа на научни методи. В тълковен речник: система от знания за 

закономерностите в развитието на природата, обществото и мисленето и за същността 

на явленията; съвкупността от знания, опит. Науката (за разлика от теорията) 

предпоставя завършеност и неоспоримост на познанието в конкретна сфера на човешка 

дейност. 

• Изразни средства/похвати – част от инструментариума за създаване на 

произведение; стилистични модели, които се основават на определен тип формални или 

смислови отношения между композиционните елементи, на много единични или на 

многократна проява на някакъв специфичен структурен, смислов или интонационен похват. 

Изразни средства са средствата за хармонизация/естетизация на формата и средата. 

Изразни средства са и относимите към по-широк творчески дейности, напр. градация, 

хипербола, метафора и др. Като изразни средства трябва да се възприемат и начините на 

представяне/илюстрация на готовия продукт (напр. архитектурен/ландшафтен проект). 

Прилагането на изразни средства е част от проектантския процес. 

• Инструменти за хармонизация (елементи на инструментариума) – отношенията 

между формите (геометричните фигури и геометричните тела) – част от теорията на 

композицията: 

- количествени отношения – сравнителност между големина, маса на формите; 
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- качествени отношения – сравнителност между морфологията на формите: 

текстура, цвят, осветеност, др. 

- пространствени отношения – взаимно разположение в поле, пространство, равнина; 

- времеви отношения – наличие или липса на определени форми в една и съща среда. 

(4) По отношение инструментариума за създаване на абстрактни композиции: 

Отношенията между формите произтичат от вътрешните закони, организиращи 

природната среда. Същите закони се прилагат и като геометрични принципи. Всяко 

времево отношение в пространството (движение) се привежда в геометрична форма в 

абстрактната композиция. Обектите в заобикалящата среда (природата) и тяхното 

състояние се влияят от първичността на отношенията между опростени форми 

(примитиви). Първично състояние е единичният елемент, а първично взаимоотношение е 

между две първични форми/елемента. Най-простото отношение е между линии и между 

линия и кръг – като най-опростени композиционни елементи. От тях се пораждат 

последващите тройни, четворни и други отношения. Пространствено-времевите 

взаимоотношения могат да бъдат претворени в абстракните композиции чрез 

двуизмерните проекции на елементите/формите, или посредством обемни композиции, 

внушаващи ограниченията, или движението извън зададените полета/плоскости. 

• Точка – точката не е геометрична фигура, а елемент в 

пространството/равнината. Тя е в основата на изграждане на други елементи и 

геометрични фигури. Материалният ѝ израз е пресичане, концентрация; формира център; 

• Линия - безкрайно множество от точки; не е геометрична фигура, а елемент. 

Обозначава двупосочни противоположни направления, противоположности, безкрайно 

движение; дели полето, пресичането на няколко прави формира няколко полета. 

„Дебелина“ на линия – асоцииране с площ. Фигуралност/илюстративност на линията; 

орнаментика: 

- права линия – обозначава целенасочено движение; символизира разумно действие, 

икономичност, спокойствие. Не изключва преминаването в крива, или начупена линия; 

да не се бърка с отсечка; 

- крива линия – изразява артистичност; символизира неувереност, неспокойствие, 

разточителство. Човешкото възприятие първо открива правите линии, но „търси“ 

мекотата на кривите. Огъната линия и изпъкнала линия – създават напрежение в 

пространството/полето; композицията трябва да се балансира с противопоставяне 

на извивките и/или с комбинациите между криви, прави и начупени линии; 

- начупената линия – изразява тревожност; символизира агресия, решимост, 

бекомпромисност. Образувана е от сектори от прави и/или криви линии; в първия 

случай – практически от отсечки. Сгъстени и скъсени сектори – изразяват твърдост, 

коравина. Колкото по-„твърда“ е начупената линия, толкова по-неприемливи са 

комбинациите с друг тип линеарност. Кривата и начупената линия променят 

характеристиките си в пространството и времето; правата линия – не. 

• Ъгъл - не е геометрична фигура, а елемент, обозначава пресичането на други 

геометрични елементи или форми – равнинен ъгъл, пространствен ъгъл. Илюстрира център 

(върхът на ъгъла), направления (страните на ъгъла) и дели полето/пространството: 

- произволен ъгъл - символизира противоречие: ограничаване, но и разтваряне/свобода на 

действие - колкото е по-голям ъгълът, толкова по-голяма е възприемателната 

способност на човека. Принципно положение е, че когато нещо (предмет, форма) се 

увеличава, това съдава впечатление, че се приближава до нас и обратно; 

- прав ъгъл – категоричност, яснота; въвежда математически дефинируеми параметри 

в полета и предопределя останалите опростени конфигурации в композицията. 

Перпендикулярът предполага (частична, непълна) симетрия, но и статичност, трудна 

за разчупване; 

- ъгъл 45° - динамично, но и водещо формообразуващо отношение, сугестиращо 

неговата мултипликация до получаване на завършени опростени елементи, или форма 
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(прав ъгъл, др.). Създава усещане за естествено положение на начална комбинация (от 

форми), подлежаща на развитие. 

• Кръг – (площна) геометрична фигура, ограничена от най-малко елементи – 

затворена хармонична крива линия. Проста/основна геометрична фигура (примитив). 

Символизира съвършенство. 

Окръжност – множеството от точки по периферията на кръга. Същевременно 

сугестира усещане за безкрайност, вечно движение, незавършеност - двумерната проекция 

на окръжност може да е спирала в пространството и времето. Силно ангажираща 

геометрична фигура, тъй като създава център и точкова симетрия и усещане за развитие 

на осева симетрия в пространството и времето. Нарушаването на хармоничността на 

кръга води до други въздействия на формата – усещане за насилствена промяна, 

неравномерни усилия и т.н. – елипса, кръгови и елиптични сегменти. 

• Триъгълник – (площна) геометрична фигура. Проста/основна геометрична фигура 

(примитив). Символизира пряко взаимодействие, взаимообвързаност (всеки връх/точка с 

всеки). Изразява равнопоставеност, или не; устойчивост, или динамика, агресивност, др. – 

в зависимост от триъгълниците, техните ъгли. Център на тежестта на триъгълник, 

геометричен център (пресечницата на ъглополовящите) – придава визуална тежест в 

композицията и трябва да му се противопостави друга тежест – форма или 

пространство. Всяка страна на триъгълника е край на едностранно ограничено поле, 

развиващо се в противоположна посока. В зависимост от вида на триъгълника (ъглите), 

тези полета може да са разтварящи се, или свиващи се. 

• Четириъгълник (произволен четириъгълник) – (площна) геометрична фигура; 

може да се разглежда като съставена от два, или четири триъгълника, при което са 

откриваеми всички зависимости, които се пораждат от върховете и страните на тези 

триъгълници. Проста/основна геометрична фигура (примитив). Четириъгълникът 

обединява тези свойства, като неутрализира противопоставящите се (във вътрешността 

на четириъгълника). Характерно е, че четириъгълниците може да са изпъкнали и 

вдлъбнати (наподобяващи стреловидна форма). Във втория случай, те създават 

допълнителна динамика в композицията, по насочеността на срещуположния на най-тъпия 

(вътрешен) ъгъл: 

- квадрат – притежава някои от характеристиките на кръга: центричност, симетрия, 

визуална устойчивост. Същевременно – и горепосочените характеристика на 

изпъкналите четириъгълници. Сугестира относителна самостоятелност, 

разграничаване на четирите върха (с отсечките между тях). Формира развитие на 

равностойни полета извън страните си. В частност – ромб. В композицията 

квадратът може да бъда най-устойчивата фигура, в зависимост от разположението 

му в нея – двете страни могат да бъдат „прочетени“ като „долу“ и „горе“ и да 

стационират цялото пространство; 

- правоъгълник – освен качествата на произволния изпъкнал четириъгълник, фигурата 

създава усещане за стабилност, или динамика – в зависимост от отношението между 

страните. Въпреки че няма точна математическа формула, счита се, че съотношение 

над 1:10 доближава правоъгълника до линейна фигура (дебела линия/отсечка). 

• Многоъгълник – правилните многоъгълници пораждат характеристики на 

композицията, аналогични на квадрата. Също както и четириъгълниците, 

многоъгълниците могат да се разглеждат като съставени от триъгълници, и по 

аналогичен начин да се анализират характеристиките им и свойствата, които придават 

на композициите. 

• Обемни/пространствени форми (геометрични тела): 

- основни геометрични тела: прости тела - сфера, пирамида (тетраедър), конус 

(пресечен конус), цилиндър (пресечен цилиндър), паралелепипед (куб); и сложни тела - 

хиперболоид, елипсоид, параболоид, хиперболичен параболоид, геоид (напр. сплесканата 

форма на Земята). Телата са от различен тип, в зависимост от дименсиите на 

основата, височините и радиусите на извивките на сложните тела. 



37 

 

- съставни тела – с добавени, или отнети обеми от предните. 

Основните геометрични тела се изграждат посредством пространственото 

развитие на простите геометрични форми. Простите тела се изграждат чрез развитие на 

основата във височина, а сложните – и с елементи на ротация в пространството. В този 

смисъл, най-общо може да се каже, че хармоничните отношения между геометричните 

тела се изграждат посредством взаимоотношенията между отделните прости 

геометрични фигури – в съответните плоскости, в които те контактуват една друга в 

пространството. Това, разбира се е сложен процес, изискващ едновременно усет, 

аналитични и комбинативни умения, с отчитане на множество параметри на отделните 

примитиви и в никакъв случай не може да се определи като математически подход. 

Заучаването на този подход налага в голяма степен изграждане на пространствено 

мислене в студентите, за което те не са подготвени и вероятно не всички от тях могат да 

го възприемат, най-малкото – не в еднаква степен и не по едно и също време. При всички 

случаи обаче, трябва да им се разясни и теоретичната постановка на процеса, а не само да 

се залага на принципа „това ми стои“, или „не ми стои добре“. 

Горните понятия са базисни, т.е. съдържат определения, компоненти и основни 

характеристики на елементи на архитектурна теория, която е в основата на широка сфера на 

човешкото познание и активност; формирана е от различни науки, методики, теории и 

технологии и не съответства на самостоятелна наука. В този контекст, теорията и понятията 

съдържат ниво на субективизъм – предопределен от адаптируемостта им към конкретна 

област на приложението им и индивидуални опит и разбирания. Важното е не толкова да се 

търси универсална и общовалидна тяхна формулировка – често невъзможни, а да бъдат 

разбираемо разяснявани на студентите. 
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V. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЕЩА 

РАБОТАТА В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 

В по-голямата си част, се ползва библиографията, посочена към лекционния курс по 

дисциплината. По-долу са включени още няколко заглавия, с изключително практическа 

насоченост: 

1. Malevich Kazimir, Suprematism, 1920 (edited by Matthew Drutt, publisher: 

Guggenheim Museum, 2003) 

2. Кандинский Василий „Точка и линия на плоскости“, 1926 г. (изд. 2005 г. на руски 

език) 

3. Михайловски Ас. „Архитектурно проектиране“, I част 1943 г., II част 1946 г. 

4. Abstrakcia a kreslenie architectonickeho priestoru, 1963 – примерни графики 

(словашко издание, архивно) 

5. Иконников А., Степанов Г. „Основы архитектурной композиции“, 1971 г. 

6. Попов И. „Въведение в архитектурното проектиране“, 1973 г. 

7. Под общата редакция на А. А. Тиц „Основы архитектурной композиции и 

проектирования“, 1976 г. 

8. Стефанов Ст. „Еднофамилната къща“, 1977 г. 

9. Арнхейм Рудольф „Динамика архитектурных форм“, 1977 г. (издание на 

Калифорнийския университет, или руско издание) 

10. Данов Т. „Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива“, 

1977 г. 

11. Кръстев Т. „Архитектурното творчество“, 1979 г. 

12. Казакова В. „Елементи на архитектурната графика“, 1979 г. (архивно издание) 

13. Павлов Г. „Основи на архитектурата и градоустройството и проектиране на 

сгради“, 1982 г. 

14. Попов Ст. „Методика на архитектурното проектиране“, 1983 г. 

15. Коева М. „Въведение в архитектурната теория и история“, 2003 г. 

16. Попов П. „Композицията като абстракция“, 2007 г. 

17. Нойферт Е. „Архитектурно проектиране“, 2008 г. (превод от проф. арх. Ч. Ангелов) 

18. Феърли Лорейн „Основи на архитектурата“ (издание на университета в Портсмут, 

превод от доц. д-р арх. М. Металкова, 2010 г.) 

19. Желева-Мартинс Д., Ташева Ст. „Теория на архитектурната композиция“, 2014 г. 

20. Вълков Бл. „Архитектурното творчество като символна дейност“, 2016 г. 

21. Лекционен курс, резултатите от всеки предходен цикъл от упражнения по 

дисциплината. 

22. Резултатите от упражненията по предмета „Изобразителни средства“. 

23. Лекционните курсове и резултатите от упражненията по предмета 

„Сградостроителство“. 

24. Лекционните курсове по предметите „Жилищни сгради“ и „Обществени сгради“. 

25. Сборници с примери от упражнения, наръчници/справочници с практически 

примери и указания – посочени от преподавателите, Internet и др. 

Посочените материали съдържат теоретични разработки, илюстративен материал, 

методически указания, информация от нормативни сфери, приложими към обекти анализи и 

др. знания, които не само са част от курса на обучение по дисциплината, но се ползват в 

целия курс на обучение по специалността, както и практиката. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ – CD с практически примери. 

В началото на всеки учебен семестър на студентите се предоставя (заедно със 

заданията и др. учебни материали) CD, съдържащ настоящото ръководство и допълнителни 

примери от изпълнение на курсови задачи и проекти, които се актуализират всяка следваща 

учебна година. 

 

 

Методическото ръководство е прието на заседание на Катедрения съвет на катедра „История 

и теория на архитектурата“ с протокол 03/12.10.2020 г. 
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