


 

КОНТЕКСТ  

Университетската  база „Веринско“  се намира на 50 км югоизточно от 
София, в близост до с. Веринско, община Ихтиман. Базата е разположена в 
обширен поземлен имот, край северния бряг на язовир Бакърдере, с подход 
от изток. Съществуващият сграден фонд се състои от столова, хале за 
инвентар и 11 бунгала, огранизирани в 3 групи, ориентирани към язовира. В 
дълъг период от време базата се използва предимно за почивка и 
провеждане на учебни практики на студенти от геодезическия факултет на 
УАСГ, но към настоящия момент условията за настаняване, хранене и работа 
на място не позволяват провеждането на пълноценен образователен процес. 
Поради тази причина е необходимо да бъде създадена концепция за 
поетапно осъвременяване на съществуващата база и превръщането ѝ в 
действащ учебно-изследователски комплекс, в който могат да бъдат 
развивани разнообразни научно-експериментални и приложни дейности, от 
академичната общност на университета и външни за него организации.  

Заданието за този семестриален проект е базирано на резултатите от 
мултидисцилинарната практическа работилница „Веринско-21“, организирана 
под форма на реален проект, провокиран от студентска инициатива за 
възстановяване и развитие на образователната инфраструктура. 

ФУНКЦИОНАЛНА ПРОГРАМА   

Предмет на разработване е идеен проект за "Учебно-изследователски 
комплекс", който се състои от шест до осем нови жилищни единици и 
самостоятелна, свободностояща сграда тип Дизайн студио, предназначена 
за организиране и провеждане на широк спектър от образователни дейности: 
групова и самостоятелна работа по учебни проекти, подреждане на изложби, 
провеждане на дискусии, работилници, както и представяне на книги, филми 
и технологии, продукт на учебното заведение или на фирми, свързани с 
бранша. Жилищните структури трябва да бъдат организирани като свободно 
стоящи или групирани (в няколко групи по 2-3, или „на калкан“) вили за 
временно настаняване на студенти и преподаватели. Съществено е при 
организирането на новите обемно-пространствени структури да се планира 
и околното им пространство, като по този начин се цели да се постигне 
единство със съществуващите на място сгради и да се покаже отношение 
към природните дадености. В първия етап на проекта студентите представят, 
екипно или самостоятелно, обемно-планировъчно решение на целия 
комплекс, включително на алейната мрежа, и места за обучение, спорт и 
почивка на открито. Във втората фаза всеки студент разработва детайлно 
една жилищна структура – Вила, или обслужващата сграда - Дизайн студио. 

А. Изисквания към обслужващата сграда - Дизайн студио:  
1. Входно помещение с места за почивка, кафе-бар и санитарни 

възли с обща площ около 120м
2
, което да се трансформира в лекционна и 

прожекционна зала. Помещението може да е със или без ветробран – при 
изисквания и в двата случая, консултирани с преподавателя. 

2. Зала за разполагане на 20-30 работни места с обща площ до 
100м

2 
  

3. Самостоятелен кабинет с библиотека - 30м
2
 

4. Работилница - 100м
2
 

5. Складово помещение – 30 м
2
, или две по 15 м2 

6. Инсталационно помещение – 10 м
2
 

7. Открити и/или покрити тераси, балкони и лоджии – по преценка на 
проектанта 

8. Комуникационни площи – по преценка на проектанта 

Б. Изисквания към жилищните сгради тип - Вила:  
1. Входно преддверие с гардеробно, склад и санитарен възел - 20м

2
  

2. Дневна с TV-кът и камина – до 40м
2
 

3. Трапезария – 20-30м
2
 

4. Кухня с прилежащ килер - 20м
2
 

5. Спалня за един човек с кът за работа – 12 м
2
 и самостоятелен 

санитарен възел; две спални за по двама човека – по 15-16 м
2
 и общ 

санитарен възел, и две спални за по трима човека – по 20 м
2
, ползващи 

общодостъпен санитарен възел в нощния тракт на сградата. 
6. Открити и/или покрити тераси, балкони и лоджии – по преценка на 

проектанта. 
7. Инсталационно помещение – 5 м

2
. 

8. Допълнителни помещения – по преценка на проектанта 

Забележки: 

 Указаните площи са „светли“; Може да се променят с до +/– 10% 
от зададените м

2
; 

 Сградите може да са едно- и дву-етажни – по преценка на 
проектанта, но и в двата случая, отговарящи на заявените общи изисквания в 
заданието за проектиране и допълнително направените уточнения към него; 

 Прието е комуникационните площи (коридори, стълбища, 
повдигателни платформи/асансьори) и зидовете да генерират до 25% от 
общата (застроена/разгъната застроена) площ на конкретния обект – в 
повече от това се считат за слабост на проекта; 

 „Допълнителните помещения“ – ако има необходимост от такива 
(по предложение на студентите, следствие на предпроектните им 
проучвания), се уточняват в групата до второ упражнение, след което остават 
задължителни за изпълнение като задание за проектиране; 

 В проектите да се осигури достъпна среда, съгласно Наредба РД-
02-20-2/26.01.2021 г. на МРРБ – консултирано с водещия реподавател; 

 Във всички чертежи и в частност - в разпределенията - се показва 
задължително обзавеждане на помещенията и околната среда - настилки, 
дървета и паркови елементи; 

 Проектите се представят във вид на изискванията за проектна 
фаза „идеен проект“ – според указаните обем, мащаби, с общи (осови) 
размери и вертикални коти, изяснена целесъобразност на конструкцията – 
съгласно изучаваното в дисциплината „Сградостроителство“ и оформени, 
съгласно изучаваното по предмета „Изобразителни средства“.  

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Първият етап се предава на шеста седмица от семестъра, като 
всеки студент/ екип представя следните материали: 

1. Ситуационно решение на целия комплекс – М 1:500 
2. Два характерни силуета в обхвата на новите обеми - М 1:500 и/или 

М 1:200, консултирани с водещия преподавател 
3. Макет на ситуационното решение на целия коплекс – М1:200 
4. Дневник на проекта– формат А3, включващ всички чертежи, скици, 

снимки, проучвания от работата през първите седмици от семестъра. 
Неизменна част от съдържанието на дневника е и проучване на типологията 
на сградите и контекста на средата. Особено внимание следва да се отдели 
на вписването на новите сгради в терена и тяхното отношение към контекста.  

Етапът има тежест на самостоятелен проект – устройствено решение, 
за получаване на заверка и формиране на крайната семестриална оценка. 

Вторият етап се предава през седмицата за заверка, като всеки 
студент представя  следните материали: 

1. Ситуационното решение в М 1:500 от предходния етап на проекта 
2. Снимки от макета на целия комплекс от предходния етап на 

проекта 
3. Ситуация с прилежащо пространство в широк обхват (консултиран 

с водещия преподавател) на разработвания обект – с околна среда, в М 
1:200; 

4. Разпределение/разпределения с обзавеждане в М 1:100, а за 
прилежащо към терена ниво и с околна среда; 

5. Поне един вертикален разрез в М 1:100; 
6. Всички фасади в М 1:100; поне едната - цветна, с изяснени 

фасадни материали. 
7. Две перспективни рисунки с характерни погледи от и към сградата 

на ниво човешки ръст, или екстериорна и интериорна. За заверка се 
представят и работните построения на перспективните изображения – за 
информация. Без тях, перспективните рисунки не се считат за изготвени. 

8. Макет на сградата в М 1:100 
9. Дневник на проекта (Portfolio) – формат А3, включващ всички 

чертежи, скици, проучвания и снимки от работата през целия семестър, 
включително на материалите от финалния резултат 

Забележки: 

 През семестъра се провежда и поне една клаузура, чиято оценка 
се взема предвид за формиране на крайната семестриална оценка. 

 До тринайстата седмица студентите завършват проектирането и 
представят своите идеи в завършен вид на чернова, чрез прецизно 
начертани изображения и макети в определените за предаване мащаби. До 
края на семестъра се подготвя финалното представяне на всички проектни 
материали, изработени (изчертани) на ръка, върху твърда основа 
(кадастрон) или паус, каширани върху твърда основа, с графика по избор 
на проектанта. Задължителен формат за предаване е А1. 

 Оценяването на проектите, условията за работа през семестъра и 
получаването на заверка са същите, както разяснявани на студентите в 
предните семестри. Същите, както и примерни разработки, и друга полезна 
информация са представени в методическото ръководство, достъпно на 
Internet адрес: https://uacg.bg/filebank/att_20506.pdf 

Катедра „История и теория на архитектурата“ 

https://uacg.bg/filebank/att_20506.pdf

