
 

УАСГ - Архитектурен факултет 
катедра “Технология на архитектурата” 

 
Дисциплина:  Сградостроителство 
Водещ курса: доц. д-р арх.Г.Кутова 
Лекции: II, III и IV семестър 
Упражнения: IV семестър 
 
Изисквания за съдържание, график за провеждането на упражненията и 
начин на оценяване и заверка на II проект по Сградостроителство 
 

І. Цел, задачи и съдържание. 
 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. 
Втори проект (II-ри проект) по „Сградостроителство” се състои от две 
проектантски задачи (проекти), които са със следните архитектурно-
конструктивни изисквания: 
 
1. Проект на малка двуетажна сграда с дървен скелет и скатен покрив с 
дървена покривна конструкция. В часовете за разяснения на задачата и 
подготовка за клаузурата, водещият преподавател задава примерни 
функционални решения, които да отговарят на следните изизсквания: 

- застроена площ на сградат около 70-90м2 (минимални размери 
7.20/10 м); 

-  опростен контур на сградата със зално помещение на 2 етаж  с цел  
прилагане на висяща ферма на покрива (единична или двойна); 

- задължително е да се предвидят еркери и галерия (въздух) между 
двете нива.  

В седмицата за подготовка на клаузурата студентите подготвят 
самостоятелно функционално решение на двата етажа като спазват  
указанията. В деня на клаузурата водещият преподавател одобрява с подпис 
представеното функционално решение като (ако се налага) нанася корекции 
на конфигурацията и габаритите на застрояването с цел постигане на 
методологичеслите цели на проекта за запознаване на студентите с 
основните изисквания при проектиране на сгради с дървен скелет и дървена 
покривна конструкция. 
 
2. Проект на малка сграда със стоманен скелет и подходящо решение на 
преградните стени и на ограждащата конструкция за външните стени и 
покрива (топлоизолационни панели, послоен монтаж на материали за 
сградна обвивка и т.н.) за ограждащите конструкции. За подложка 



задължително да се използва обемно-пространственото решение на 
задачата с дървения скелет. 
 

ІІ. Изисквания към двете задачи: 
Да се представят  разпределения на двата етажа, два разреза, четири 

фасади, конструктивна  схеми, план покрив,  основни детайли. 
По избор на студента, съгласувано с водещия преподавател в 1 или 2 

задачи се разработва фрагмент на стълбата. 
По време на семестъра се разработват с работен макет на 

конструкцията на сградата в М 1:50, който се предава в окончателен 
завършен вид в деня  на защитата. 

 
ІІІ. Етапи и срокове на представяне. 
Всяка задача се разработва, съгласно приложения график:  

- на първото упражнение се дават общи за групата обяснения върху темата 
на задачата. 
- на следващото упражнение се прави клаузура (самостоятелна разработка от 
студента) върху индивидуалното за всеки студент функционално и обемно 
решение на  сградата. 
- останалите упражнения се използват за обсъждане на клаузурата и 
корекции на проектите. 

Първата задача се предава в окончателен завършен вид  в 
определената по графика седмица, като се допуска предаване на макета в 
деня на защитата на проектите по време на седмицата за заверка в края на 
семестъра. 

Втората задача с макета към нея в   завършен  вид се представят  също 
деня на защитата на проектите.   

Двете задачи (проекти) се оценяват от комисии в определени от 
катедрата дати по време на седмицата за заверка в края на семестъра. 

 
ІV. Задачи и съдържание на задчите (проекти). 

Всеки проект трябва да постигне решаване на следните задачи: 

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

• Правилен избор на системите на фасадните стени, преградните стени и 
покривната покривка. Принципно решение на детайлите.  

• Проектът се представя в планове, разрези, фасади, конструктивни 
схеми, детайли и макет в подходящ мащаб. 

 
V. Изисквания към представянето на клаузурите и проектите - задачи. 

1. Клаузурите се представят изчертани на ръка с молив или други средства на 
лист 50/70. Желателно е да се представи и принципен макет. 



2. Проектите – задачи  се представят изчертани на ръка с туш на кадастрон 
или подлепен паус с размер 50/70 см с необходимия брой табла  и макет на 
носещата конструкцията за всяка задача с подходящи материали и 
техническо изпълнение. Макетът трябва да даде точна представа  за 
конструктивната структура и връзката и с архитектурната форма.  
3. На клаузурите се изисква да се представи минимум функционално и 
конструктивно решение  на двете нива на сградата, разрез, конструктивна 
схема на подовата конструкция.   
4. Детайлите за всяка от задачите да се задават от водещия преподавател за 
всеки студент конкретно и индивидуално като вид и брой. За разработването 
и избор на детайлите студентите да представят проучване на фирмени 
детайли и каталози. 
 

VІ. Оценяване на клаузурите и проектите и условие за заверка на 
семестъра. 
1. Всяка клаузура се оценява поотделно, като ненаправена клаузура, 
независимо от причините, получава служебна оценка слаб (2). 
4. При две оценки слаб (2) от клаузурите студентът не получава крайна 
оценка на ІІ -ри проект и заверка на семестъра. 
5. Крайна оценка на ІІ -ри проект се получава като средна оценка от средната 
оценка на клаузурите (с тежест 40%) и средната оценка на двете задачи – 
проекти (с тежест 60%). 
6. При оценка на една от задачите (проекти) със слаб (2), студентът получава 
крайна оценка слаб (2), независимо от средната оценка на клаузурите.  
7. 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. 
8. Крайната оценка се определя и нанася в студентските книжки, 
протоколите и главната книга от водещия преподавател на курса. 
9. Семестърът се заверява от водещия преподавател на курса с два подписа 
за дисциплината само при успешно проведени упражнения. 

 
VІІ. Предаване и оценяване на проектите. 

1. Предаването на втория проект и оценяването на двата  проекта става  на 
определените по график от катедрата дати и часове. 
2. Оценката се извършва от комисия, определена от ръководителя на 
катедрата, след представяне и защита на проектите от студента. 

 
VІІІ. Общи положения. 

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



 

ГРАФИК  НА УПРАЖНЕНИЯТА ПО „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“ 
за ЛЕТЕН СЕМЕМСТЪР на 2022/23г. 

 
Първа задача:  
1 СЕДМИЦА – 20– 24 февруари – обяснения 
2 СЕДМИЦА – 27 февруари – 03 март – клаузура,  оценяване с корекция 
3 СЕДМИЦА – 06 – 10 март – корекции  
4 СЕДМИЦА – 13 – 17 март – корекции 
5 СЕДМИЦА – 20 – 24 март – корекции 
6 СЕДМИЦА – 27 – 31 март – корекции 
7 СЕДМИЦА – 03 – 07 април – корекции,  обяснения за втора задача 
8 СЕДМИЦА – 10 – 14 април –  клаузура, оценяване с корекция 
9 СЕДМИЦА – 17 – 21 април – корекции 1 и 2 задачи 
 
  
Втора задача: 
10 СЕДМИЦА – 24 – 28 април –  корекции 1 и 2 задачи 
11 СЕДМИЦА – 01 – 05 май – корекции 1 и 2 задачи 
12 СЕДМИЦА – 08 – 12 май – корекции 1 и 2 задачи 
13 СЕДМИЦА – 15 – 19 май – корекции, предаване на първа задача 
14 СЕДМИЦА – 22 – 26 май –  корекции 
15 СЕДМИЦА – 29 май – 02 юни – корекции 
16 СЕДМИЦА – 05 юни – 09 юни – корекции 
 
Допълнение -  Разяснения за възможностите за корекции по I-ви проект по 

Сградостроителство през летния семестър: 
Студентите, които са направили всички клаузури през зимния семестър 

с оценка над 2 и са получили само заверка за проекта по Сградостроителство 
за I-ви проект, могат да разработят отново трите задачи от I-ви проект при 
следните условия: 
- Молба до ръководител катедра „Технология на архитектурата” за  
разработване през летния семестър на една, две или 3-те задачи от I-ви 
заедно със задачите от II -ри проект под ръководството на водещ 
преподавател, който с името и подписа си върху молбата заявява, че е 
съгласен да води двата проекта едновременно – срок – до 3 март2023г.   
- При одобряване на молбата от доц. Кутова, студентите ще получават и 
ново задания за задачите от I-ви проект, върху които ще се коригират през 
летния семестър – срок – до 8 март 2023г.  
- На края на семестъра ще бъде описано и присъствието на корекциите 
по задачите от 1-ви проект по „Сградостроителство” 
 

Водещ курса по Сградостроителство:                               
(доц. д-р арх.Г.Кутова)            


