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Изисквания за съдържание, график за провеждане на 
упражненията,  начин на оценяване и условия за заверка на 

семестъра по дисциплината „ Сградостроителство“ 
 
 Упражнения  по дисциплината „Сградостроителство“ III семестър  
 
І. Цел, задачи и съдържание на проекта. 
 Целта, задачите и съдържанието на курсовия проект по 
„Сградостроителство” се представят от водещите преподаватели на 
упражненията. На първото упражнение студентите се запознават с 
настоящите изисквания. 
 
Първи проект (І-ви проект) по „Сградостроителство” се състои от три 
проектантски задачи (проекти), които са със следните архитектурно-
конструктивни изисквания: 
 

1. Проект на малка сграда с монолитна стоманобетонна скелетна 
носеща конструкция: 
-   функционални варианти – жилищна сграда (сграда за сезонно 
ползване), търговски обект (магазин за цветя или с друго 
предназначение), общежитие за бежанци,  малък офис (архитектурно 
бюро, правна кантора и др.), .... 
-   параметри на застрояването – минимална застроена площ на първия 
етаж  70-80м2,  сградата да се развие на 2 етажа, без подземно ниво; 
да се предвидят еркери и (или) балкони и галерия (въздух) между 
двата етажа. 
- носеща конструкция – монолитен стбоманобетонен скелет, гредови 
стомобетонни плочи; да се предвидят елементи за осигуряване на 
устойчивостта на сградата срещу земетръс;  
-   покрив  -  плосък или скатен по избор.  
Водещите преподаватели в групите избират вариант (варианти) за 
функционалното предназначение на сградата. Студентите  правят 
проучване и предлагат свое индивидуално планировъчно и обемно 
решение. 
 
 



 
2. Проект на малка сграда с носещи стени и сглобяемо-монолитни 

подови конструкции:  
-   функционални варианти – жилищна сграда (сграда за сезонно 
ползване), общежитие за бежанци и др.  
-   параметри на застрояването – минимална застроена площ на първия 
етаж  70-80м2,  сградата да се развие на 2 етажа, без подземно ниво; 
да се предвидят еркери и (или) балкони и галерия (въздух) между 
двете нива на сградата. 
- носеща конструкция – носещи стени от монолитен стоманобетон или 
зидани носещи стени от тухли или други зидарийни блокове;  
комбинирана подова конструкция – ребреста плоча със сглобяеми 
гредички и пълнежни тела или сглобяемо-монолитно изпълнение с 
предплочи. 
- покрив  - плосък или скатен по избор. 
Водещите преподаватели в групите избират вариант (варианти) за 
функционалното предназначение на сградата. Студентите  правят 
проучване и предлагат свое индивидуално планировъчно и обемно 
решение. 

 
3. Проект на комуникационен възел – монолитна стоманобетонна 

стълба и асансьор в многоетажна жилищна или обществена сграда: 
Функцията и етажните височини на сградата, както и схемата на 
разположение на стълбищната клетка се задават от водещите 
преподаватели  по време на клаузурата.  

В последващите корекции студентът оразмерява стълбищната клетка, в 
зависимост от предназначението на сградата и нейните етажни височини, 
конкретизира вида на асансьора, размерите на шахтата, големината и 
местоположението на техническото помещение. Дава предложение за 
конструктивното решение на носещите елементи на стълбата, което 
представя в конструктивна схема.   Обмисля вида на настилката и на 
парапета и изяснява тези проблеми като разработва детайли в подходящ 
мащаб. Представя всички необходими планове и два вертикални разреза на 
стълбищната клетка в М1:50. 
 
ІІ. Изисквания, етапи и срокове на представяне на проектите. 
Всеки студент изготвя три проекта, давайки индивидуално решение на трите 
поставени задачи, съгласно предварително уточнените от водещите 
преподаватели изисквания. При разработване и при графичното представяне 
на проектите за двете сгради и за стълбата трябва да бъдат решени 
възникналите архитектурно-композиционни и строително-технически 
проблеми.  
Сроковете за предаване и етапите на разработване на трите задачи са 
представени в приложения график на упражненията.  
 

• Разработване на проектите: 



За всяка задача се отделя определен брой упражнения, съгласно графика: 
- на първото упражнение се дават общи за групата обяснения върху 
проблемите на конкретната задача. 
- на следващото упражнение се прави клаузура (самостоятелна разработка от 
студента). 
- останалите упражнения се използват за обсъждане на клаузурата и 
корекции на проектите. 
 

• Предаване на проектите: 
Първият и вторият проект се завършват и предават по време на семестъра, 
съгласно изискванията в приложения график. Предадените проекти остават 
при водещите преподаватели.  Третият проект се представя в деня, 
предвиден за защита на проектите по дисциплината.   
Трите проекта (задачи) се оценяват от комисии в определена от катедрата 
дата по време на седмицата за заверка в края на семестъра. 

 
III. Задачи и съдържание на проектите. 
Всеки проект трябва да постигне решаване на следните задачи: 

• Подходящо функционално, обемно-пространствено и естетическо 
решение чрез използване на съответната конструкция. 

• Правилно и хармонично решение на основната носеща конструкция в 
синтез с архитектурната форма – конструктивна схема, междуосия, 
структура, размери, материали и детайли и т.н. 

• Подходящ избор на неносещите елементи и интегрирането им към 
носещата конструкция на сградата. 

• Принципно решение на детайлите.  

• Проектите се представят в планове, разрези, фасади в М1:50 и 
конструктивни схеми в М1:100 (или М1:50). Разработват се детайли и 
макети в подходящ мащаб. 

 
ІV. Изисквания към представянето на клаузурите и окончателния  проект. 
1. Клаузурите се представят изчертани на ръка с молив или други средства на 
лист 50/70. На клаузурата на първите две задачи е желателно да се направи и 
принципен макет, изясняващ решението на носещата конструкция на 
сградите. 
2. Проектите се представят изчертани на ръка с туш на кадастрон или 
подлепен паус с размер 50/70 см (може де се допусне и друг формат на 
листа при необходимост). Предава се макет за всяка задача с подходящи 
материали и техническо изпълнение. Макетът за задача 1 и 2  трябва да даде 
точна представа  за  структурата на носещата конструкция  и нейната връзка с 
архитектурната форма.  
 
 
 
 
 



 
V. Оценяване на клаузурите и проектите и условие за заверка на семестъра. 
1. Клаузурите са задължителни. 
2.  Всяка клаузура се оценява поотделно. 
3. Ненаправена клаузура, независимо от причините, получава служебна 
оценка слаб (2). 
4. Общата оценка от клаузурите се определя като средно аритметично от 
отделните оценки, в това число, ако има и две двойки.  
5. При три оценки слаб (2) от клаузурите студентът не получава крайна 
оценка на І-ви проект и заверка на семестъра. 
6. Крайна оценка на І-ви проект се получава като средна оценка от средната 
оценка на клаузурите (с тежест 40%) и средната оценка на трите задачи – 
проекти (с тежест 60%). 
7. При оценка слаб (2) на една от задачите (проектите) студентът получава  
крайна оценка слаб (2) по дисциплината „Проект по сградостроителство“, 
независимо от средната оценка на клаузурите и оценките на другите две 
задачи (проекти).  
8. При горния случай студентът може да получи заверка на семестъра, само 
ако средните му оценки от клаузурите и от проектите (с включена една 
оценка слаб (2) са минимум добър (3.50). При неизпълнение на това 
изискване студентът не получава заверка на семестъра. 
9. Крайната оценка се определя и нанася в студентските книжки, 
протоколите и главната книга от водещия преподавател на курса. 
10. Семестърът се заверява от водещия преподавател на курса само при 
успешно проведени упражнения с един подпис за дисциплината, общ за 
упражнения и лекции. 

 
VІ. Предаване и оценяване на проектите. 
1. Предаването на третия проект и оценяването на другите два проекта става, 
съгласно  определените по график от катедрата дата и часове в седмицата, 
предвидена  за заверка на дисциплините и заверка на семестъра. 
2. Студентите защитават своите проектни решения пред комисия от 
преподаватели, които оценяват тяхното представяне. Членовете на 
комисията се определят от ръководителя на катедрата. 

 
VІІ. Общи положения. 
Тези изисквания са приети на Катедрен съвет на катедра „Технология на 
архитектурата” с Протокол № 29/28.09.2011 г. и Протокол № 62/18.09.2015 г. 
Тези изисквания са задължителни за студентите и преподавателите. 
Непознаването им не е основание за тяхното неспазване. 
 

Водещ на  курса по дисциплината „Сградостроителство“:         
                      

………………………………………………  (доц. д-р арх.Г.Кутова)            
                         
 



 
 

ГРАФИК  НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА  
„ПРОЕКТ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“  

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР  
НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА. 

 
Първа задача:  
1 СЕДМИЦА  –  19.09 – 23.09 – обяснения /четвъртък 22.09.- почивен ден/ 
2 СЕДМИЦА  –  26.09 – 30.09  – клаузура първа задача 
3 СЕДМИЦА  –  03.10 – 07.10 – корекции на клаузурата 
4 СЕДМИЦА  –  10.10 – 14.10  – корекции 
5 СЕДМИЦА  –  17.10 – 21.10  – корекции 
6 СЕДМИЦА  –  24.10 – 28.10  –  обяснения за втора задача и корекции 
 
 Предаване на чертежите за първа задача да се осъществи по преценка на 
водещите преподаватели в отделните групи ( краен срок до 14.11.2022г.) 
За групите 3 и 4, които пропускат упражнения на 22.09. 2022г. предването на 
първа задача да стане до 21.11.2022г. 
 
Втора задача: 
7 СЕДМИЦА   – 31.10 – 04.11 – клаузура втора задача 
                             /вторник 01.11.2022г.- почивен ден/ 
8 СЕДМИЦА – 07.11 – 11.11 – корекции на клаузурата  
9 СЕДМИЦА   – 14.11 – 18.11 – корекции 
10 СЕДМИЦА – 21.11 – 25.11 – обяснения за трета задача и корекции 
 
Предаване на чертежите за втора задача да стане по преценка на водещите 
преподаватели в отделните групи ( краен срок до 19.12.2022г.).  
 
Трета задача: 
11 СЕДМИЦА – 28.11 – 02.12 – клаузура трета задача 
12 СЕДМИЦА – 05.12 – 09.12  – корекции на клаузура  

/четвъртък 08.12.- почивен ден/ 
13 СЕДМИЦА – 12.12 – 16.12 – корекции  
14 СЕДМИЦА – 19.12 – 23.12 – корекции 
15 СЕДМИЦА – 26.12 – 30.12. – корекции 

/26.12, 27.12 и 28.12. – почивни дни/ 
16 СЕДМИЦА – 02.01 – 06.01 – корекции /02.01.2023г. – почивен ден/ 
 
 
Третата задача се предава в деня на защитата /защитата на проектите ще се 
проведе в седмицата от 16.01 до 20.01.2023г./. 
Предадените проекти 1 и 2 остават при водещите преподаватели до деня на 
защитата.  



 
 
VІІІ. Допълнителни указания. 

1. За първата задача: 
- Функцията на сградата е препоръчително да бъде жилищна сграда. 
Сградата да се проектира на два етажа, без подземно ниво. 
Задължително да се предвидят еркери и (или балкони), както и галерия 
(въздух) между двете нива на сградата.  
- Сградата да се проектира с монолитна стоманобетонна скелетна 
носеща конструкция. 
- Препоръчително е покривът да бъде плосък или скатен, реализиран с 
наклонена стоманобетонна плоча.  
-  В седмицата преди клаузурата студентите трябва сами да подготвят  
функционални схеми и да предложат обемно решение на сградата, която 
на първото упражнение трябва да бъде конкретизирана като функция и 
изисвания. Идейните разработки на студентите могат да бъдат 
предварително обсъдени с водещите преподаватели или да бъдат 
коментирани по време на клаузурата.   
- Корекциите в следващите упражнения да се провеждат върху 
проектното решение, разработено по време на клаузурата; 

 
2. За втората задача: 

- Функцията на сградата е препоръчително да бъде жилищна. Сградата 
да се проектира на два етажа, без подземно ниво. Задължително да се  
се предвидят еркери и (или балкони), както и галерия (въздух) между 
двете нива на сградата.  
- В седмицата преди клаузурата студентите трябва сами да подготвят  
функционални схеми и да предложат обемно решение на сградата, 
която трябва предварително да бъде уточнена като функция и 
изисквания. Идейните разработки на студентите по втората задача могат 
да бъдат  обсъдени с водещите преподаватели преди или по време на 
клаузурата.  

- Носещата конструкция да се предвиди с изливни или зидани носещи 
стени и комбинирана подова конструкция – ребреста плоча, изпълнена 
със сглобяеми гредички и пълнежни тела или сглобяемо-монолитно 
изпълнение с предплочи. 
- Препоръчително е покривът да бъде плосък или скатен, реализиран с 
наклонена стоманобетонна плоча.  
- Корекциите в следващите упражнения да се провеждат върху 
проектното решение, разработено по време на клаузурата; 

 
3. За третата задача: 
- По време на клаузурата на всеки студент се предоставя отделно 
задание, което включва планова схема на стълба в сграда с определено  
функционално предназначение и  конкретни  етажни височини.  



- Разработването на стълбата по време на клаузурата и след това трябва 
да стане, съгласно параметрите на  заданието.  
- Конструкцията на стълбата да се предвиди от монолитен стоманобетон.   
 
На клаузурите за първа и втора задача се изисква да се представят 
планове в М1:50 на двете нива на сградата, които изясняват 
функционалното и конструктивно решение;  вертикален разрез, и 
конструктивни  схеми на покривната и подовата конструкция на втория 
етаж.   
На клаузурата на третата задача е задължително да се представят всички 
планове на стълбата и надлъжен вертикален разрез.  
 
Детайлите за всяка от трите задачи да се задават от водещия 
преподавател за всеки студент индивидуално като вид и брой. При 
разработването на детайлите студентите да представят проучване на 
фирмени решения и каталози. 
 
По време на защитата на проектите да се представят и клаузурите за 
всяка задача! 
 
 
 
Доц. д-р арх. Г. Кутова       17.09.2022г. 


