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І. ОБЩИ ДАННИ 
 

Целта на работния проект е да надгради знанията и уменията на 
студентите от пети курс, които са избрали да се дипломират в катедра 
„Индустриални сгради“.   

Работният проект се разработва  на базата на  идеен проект от трети или 
четвърти курс по аграрни/ индустриални сгради. 

Изборът на идеен проект се извършва съвместно с водещия преподавател 
след като студентът   представи  курсови проекти, разработвани от него в трети 
и/или четвърти курс. Не се допуска използването на идейни проекти  от 
архитектурни бюра или курсови проекти, разработвани в други катедри  на УАСГ. 

 
ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
 
Етап 1 – подготовка на идейния проект за работен (5 седмици) 

 Седмица 1  
Генерален план с вертикална планировка и озеленяване 

 Седмица 2 
Разпределения, разрези и фасади в М 1:100 
Проучвания относно възможните видове конструкция 
Проучвания относно възможните видове фасадни и покривни елементи 
Проучвания относно готови строителни изделия и съоръжения 

 Седмица 3 
Конструктивни схеми в М 1:100 

 Седмица 4 
Адаптиране на  разпределения, разрези и фасади към конструкцията  

 Седмица 5 
Адаптиране на  разпределения, разрези и фасади към конструкцията 
  

Етап 2 – работни чертежи  в М 1:100 (5 седмици) 

 Седмица 6 
Монтажни схеми на фасадите 

 Седмица 7 
Адаптация на разпределения, разрези и фасади към монтажните схеми 

 Седмица 8 
Спесификация на дограмата 

 Седмица 9 
Подробни котировки на разпределения, разрези и фасади 
Довършителни работи- описание 
Помещения – описание и площи 

 Седмица 10 
Фрагменти от разпределения, разрези и фасади в М 1:50 



 
Етап 3 – архитектурни детайли в М 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 (5 седмици);  
 

 Седмица 11 
Покривни детайли 

 Седмица 12 
Фасадни детайли 

 Седмица 13 
Вътрешни преградни стени 

 Седмица 14 
Обща легенда към всички детайли 

 Седмица 15 
Окончателно оформление на проекта 

 

ІІI. ОПИСАНИЕ   НА УЧЕБНИЯ  ПРОЦЕС 
  

Етап 1 – подготовка на идейния проект за работен (5 седмици) 
 
Разработването на генералния план следва да се съчетае с вертикална 

планировка и озеленяване на базата на придобити знания и умения от първия 
преддипломен проект.  

Подготвят  се всички разпределения,  разрези и фасади в М 1:100.  
Информацията се организира чрез правилно подреждане на оси, конструктивни 
елементи, обзавеждане. Развиват се умения за композиране на чертежи, 
шрифтове и графика, характерна за  мащабите  на работния проект. Желателно е 
всички чертежи да бъдат в еднакъв формат. 

Извършват се предварителни проучвания относно възможните видове 
конструкция,  фасадно и покривно ограждане,  вътрешни преградни стени,  
индустриални и врати и други готови изделия, които ще са необходими за проекта. 
Допълнително се проучват стандартизирани детайли, покривно остъкляване, 
противодимни люкове, електрически товаро-разтоварни платформи и други. 

Разработват се конструктивни схеми в М 1:100 за всички етажни нива и 
покрива. За предпочитане са сглобяемите конструкции от стомана или 
стоманобетон като по-характерни за промишлените сгради. Изборът на 
конструкция е свързан със знания за статически схеми, с конкретни размери на 
сечения на носещи елементи, на профили, панели  и други. 

 Въз основа на избраната конструктивна схема се адаптират всички 
планове, разрези и фасади. 
  
 

Етап 2 – работни чертежи в М 1:100 (5 седмици) 
 
Разработват се монтажни схеми на фасадите с необходимата конструкция 

и субконструкция, която се отразява на растера на фасадите. Същият следва да 
се съобрази с физическите габарити на съставните сглобяемите елементи. 
Монтажните схеми се обвързват с отвори за прозорци и врати, покривни бордове 
и други елементи според спецификата на сградата.Същото се отразява и във 
всички разпределения и разрези. 

След уточняване на отворите се разработва спесификация на дограмата – 
врати и прозорци. 

 Работните чертежи се довършват с подробни котировки (вътрешна и 
външна)  на разпределения, разрези и фасади. Описват се  всички външни и 
вътрешни довършителни работи, изчисляват се площи на помещенията, добавят 
се забележки относно неизяснени  подробности в  чертежите. 



Отделни фрагменти от разпределенията –  тоалетни, съблекални и други 
могат да се разработят  в М 1:50 и да се котират подробно, ако мащабът 1:100 не 
позволява това. Подтотвят се фрагменти от разрези и фасади в М 1:50, които 
касаят детайлите, описани в следващия етап. 
 

Етап 3- архитектурни детайли в М 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 (5 седмици) 
 

 Архитектурните детайли следва да се разработят като „фамилии/групи“- 
покривни детайли, фасадни детайли, вътрешни преградни стени, интериорни 
детайли. Мащабът на детайлите се уточнява с водещия преподавател. 
 Покривните детайли  следва да са посочени в плана на покрива и да  
обхванат всички характерни елементи от покрива – бордове, покривни 
остъклявания, отвеждане на покривните води чрез воронки, олуци и други.  

Фасадните детайли трябва да са придружени от  фрагменти  в М 1:50 (план, 
изгед и разрез) и да са посочени точно за къде се отнасят. Задължително се 
разработват  детайли при цокъла, детайли при отвори, оформяне на  ъглите, 
завършване при бордове, стрехи и други. 

Вътрешните преградни стени  са голямо предизвикателство в 
промишлените сгради. Следва да покаже по какъв начин се укрепват вътрешните 
стени, какви са детайлите на пода, при таван и при отворите в тях, как се 
привързват по между си и към фасадата. 

Всички детайли следва да са придружени от подробна легенда относно 
елементите, от които са съставени. Желателно е да се използват цветове и 
подходяща графика, адекватна на мащабите. 
 

 
IV. ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ И НАЧИН НА ПРЕДАВАНЕ 
 
1. Генерален план                   М 1:500, включително и вертикална планировка 
2. Всички разпределения        М 1:100 
3. Характерни разрези            М 1:100 
4. Всички фасади                    М 1:100 
5. План на покрива                  М 1:100 
6. Конструктивни схеми          М 1:100 
7. Монтажни планове на фасадите М 1:100 
8. Фрагменти от разпределения      М 1:50 
9. Детайли                                          М 1:1, 1:5, 1:10, 1:20 
10. Спесификация на дограмата 
11. Проучвания по темата 

 

 Проектът се предава както в електронен формат, така и отпечатан на хартия,  
съгласно заданието.  

 Задължително изискване за допускане до защита и оценка на проекта е 
всички изискуеми материали в настоящето задание да бъдат оформени като 
албум и изпратени на електронната платформа на УАСГ. 
 

 
 
София, 2023 г.     Ръководител  катедра: 
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