
СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯ „КВАЛИФИКАЦИЯ” КЪМ УС 

НА КАБ 

Като наблюдател на дипломните защити в УАСГ в периода 21.01-25.01.2019г и 

лятната дипломна сесия през м. юни 2019г.. 

 

 По покана на ръководството на Архитектурния факултет на УАСГ за трета поредна 

година, Камара на архитектите в България беше външен наблюдател на дипломните защити на 

специалност Архитектура  и специалност Урбанизъм от Архитектурния факултет на УАСГ в 

периода 21.01-25.01.2019г., както и през лятната дипломна сесия. Като представители в 

различните дипломни комисии участваха следните членове на комисиятаАрх. Петкана 

Бакалова – зам.председател на КАБ, Арх. Николай Баровски – зам.председател на КАБ, Арх. 

Атанас Динев – член на УС и ОР на КАБ, арх. Христо Венков, арх. Ралица Баракова, арх. 

Алеко Христов, арх. Васил Василев, арх. Десислава Димитрова и други колеги. 

Представителите участваха на ротационен принцип, като в различните дни участваха в 

различни дипломни комисии. За целите на КАБ като наблюдател беше изработена специална 

система от критерии за наблюдение, като също така представителите бяха запознати и с 

Общите критерии на кралския институт на Британските архитекти – RIBA.  Детайлната 

информация по критериите на КАБ за обхванатите от представителите дипломни защити е 

събрана в индивидуални отчети и обсъдени на заседание на Комисия „Квалификация”. 

Обобщеното становище на Комисията е изготвено по структурата на  „ОБЩИ КРИТЕРИИ НА 

КРАЛСКИЯ ИНСТИТУТ НА БРИТАНСКИТЕ АРХИТЕКТИ-RIBA” с   оглед  използването 

му за официално становище като външен наблюдател по критериите за акредитация от RIBA. 

1. Способност за създаване на архитектурна концепция, задоволяваща естетически и 

технически изисквания 

Дипломантът трябва да е способен да: 

- Подготвя и представя архитектурни проекти от различен мащаб, сложност и вид 

в различен контекст, използвайки различни средства за представяне, както и да 

работи в съответствие със задание; 

- Да разбира строителните и конструктивни системи, стратегиите за опазване на 

околната среда и нормативните изисквания, валидни за проектирането и 

изграждането на цялостни обекти, засягащи всички проектни части; 

- Да развива концептуален и критичен подход към архитектурното проектиране, 

задоволяващ и интегриращ естетическите проблеми на сградата и 

технологичните изисквания за нейното изграждане, както и нуждите на 

ползвателя. 

Становище: Изискването се покрива от почти всички дипломанти, преминали 

успешно защитата. Проектите съответстват на заданията за проектиране, имат различен 

контекст и се стремят към оригиналност и задълбоченост на поставените цели.  

Препоръка: Заданията към проектите трябва да бъдат представяни преди началото на 

презентиране на проекта, както и те да имат по-голяма конкретика. При разработването 

на преоктите задължително да се спазват всички нормативни изисквания. С цел 

усъвършенстване на заданията, Камара на архитектите в България предлага теи задания 

да бъдат съвместно разработвани с комисия „Квалификация“, така че те да покриват 



както изискванията за дипломен проект, така и критериите за реален проект от 

практиката. 

Забелязва се тенденция при използване на задания от реални конкурси, за 

допълнителна мотивираност на дипломантите и постигане на още по-добри резултати. 

Като цяло всички проекти са със сходен мащаб, съответстващ на обема на дипломна 

работа,но би могло да се наблегне с малко по-голям акцент върху специализацията на 

съответната катедра, в която е дипломантът.     

Всички дипломанти показват разбирания за строителните и конструктивни схеми. 

Проектите са съобразени с опазването на околната среда и се стремят към нови 

енегрийно ефективни решения. 

Проектите имат различен подход, повечето от тях имат ясно изразени концепции, с 

елементи на критичен поглед и стремеж към новаторство.  

Препоръчваме съвместна дейност за проектите и с инженерни специалности. 

2. Адекватни познания по история и теория на архитектурата и свързаните с нея 

изкуства, технологии и хуманитарни науки 

Дипломантът трябва да има познания за: 

- Културната, обществената и интелектуалната история и теория, както и за 

технологиите, влияещи върху проектирането на сгради 

- Влиянието на историята и теорията върху пространствените, социални и 

технологични аспекти на архитектурата 

- Използване на подходящи теоретични концепции в идейни проекти, 

демонстриращи интелектуално рефлективен и критичен подход. 

Становище:  Дипломантите показват много добро отношение и познания към културната, 

обществената и интелектуалната история, като това е особено ясно изразено в дипломните 

работи към Катедра „ История и теория на архитектурата”, а също така и в катедри 

„Обществени сгради” и „Интериор и дизайн”. Част от проектите са силно повлияни от този 

контекст, който е  ясно изразен в развитите  концепции. Стремеж към използване на нови 

технологични решения, влияещи върху проектирането са залегнали в различна степен в 

проектите, като те са по-ясно изразени при дипломантите работи от катедра „Технология 

на архитектурата”.  

Препоръка: Да се задълбочи използването на нови технологии в дипломните работи към 

катедри те„История и теория“ и „Интериор и дизайн“ 

3. Познания за изящните изкуства и тяхното значение за архитектурното творчество 

Дипломантът трябва да има познания за: 

- Как теорията, практиката и технологията на изкуствата влияят на 

архитектурното творчество; 

- Творческото приложение на изящните изкуства, тяхната релевантност и 

отражение върху архитектурата 

- Творческото приложение на дейността, свързана с изящните изкуства, в 

идейните проекти в полето на тяхната концептуализация и представяне. 



Становище:  Изящните изкуства присъстват в дипломните работи, като част от контекста 

на конкретното задание или като елементи от графичното представяне на проектите.  

Препоръка: да бъде поощрено и подсилено представянето на синтеза между 

архитектурата и изкуствата. 

4. Адекватни познания за градоустройството, градското планиране, както и за 

уменията, прилагани в процеса на планиране. 

Дипломантът ще има познания за: 

- Урбанистична теория и планиране на общностите; 

- Влиянието, което планирането и развитието на градовете упражняват върху 

съвременната застроена среда в миналото и днес; 

- Актуална урбанистична политика и нормативна база, регулираща 

урбанистичното развитие, вкл. социални, екологични  и икономически аспекти и 

тяхната адекватност към работата по проектни разработки. 

Становище:  Дипломните работи показват задоволително познание за 

градоустройството и градкото планиране. Особено изявени в тази насока са проектите 

на катедра „Градоустройство”, където има задълбочени анализи и подробни разработки 

свързани с актуални проблеми на урбанистичната политика. 

Препоръка: да бъде по-изявено представянето на урбанистичните компоненти и 

взаимодействието им, във връзка със социалните, екологичните и икономически 

аспекти на въздействие на всеки  един от дипломните проекти.  

5. Разбиране за обвързаността между хората и сградите и между сградите и средата, 

както и за необходимостта да се обвързват сградите и пространствата между тях с 

потребностите на хората 

Дипломантът ще има познания за: 

- Потребностите и стремежите на ползвателите на сгради 

- Влиянието на сградите върху средата, както и изискванията за устойчивото 

планиране и проектиране; 

- Начина, по който сградите се свързват със своя контекст. 

Становище: Всички дипломни проекти показват добро познание за потребностите на 

ползвателите на сгради и контекста на средата .  

Препоръка: да се акцентира повече върху влиянието на сградите върху средата. 

6. Познания за архитектурната професия и за ролята на архитекта в обществото, по-

специално при подготовка на проектни задания и отчитане на социалните 

фактори. 

Дипломантът ще притежава познания за: 

- Същността на професионализма, задълженията и отговорностите на архитекти, 

възложители, ползватели, строители, сътрудници, както и на по-широкия кръг от 

обществото; 

- Ролята на архитекта в проектантския екип, в строителната индустрия, 

осъзнаване на важността на съвременните методи и тенденции в изграждането 

на средата; 

- Потенциалното влияние на строителните проекти върху съществуващите и 

бъдещите общности. 



Становище:  Дипломните проекти показват добро познание за ролята на архитекта 

като социален фактор с ясно осъзната роля и цел доказана чрез работата и 

отношението представени в повечето дипломни проекти.  

Препоръка: Да се използва сътрудничеството с други специалности участващи в 

строителните проекти – ландшафтни архитекти, урбанисти, инженери 

7. Познания за методите на изследване и подготовка на задание за архитектурен 

проект 

Дипломантът ще притежава познания за: 

- Необходимост от критичен преглед и оценка на по-ранни примери, адекватни 

като функция, организация и технологична стратегия на проектните 

предложения; 

- Необходимостта от подготовка на задания с различен обхват и вид, определяне на 

изискванията на възложителите и ползвателите, както и приложимостта им в 

конкретен терен и контекст; 

- Приноса на архитекти и др.проектанти – сътрудници във формулиране на 

заданието, методите на изследване, изпозвани при подготовката му. 

 

Становище:  Въпросните критерии не могат да бъдат оценени от ролята на 

наблюдател в дипломна комисия. Заданията са изготвени предварително, в някои 

случаи дипломанта има участие, но не се представя какво е то.  

 

Препоръка: Заданията на проектите да бъдат подробни и близки до практиката 

 

8. Познания за проектирането на конструкции, строителни инженерни проблеми, 

свързани с проектирането на сгради. 

Дипломантът ще притежава познания за: 

- Изследване, критична оценка и подбор на различни конструктивни и строителни 

системи и строителни материали, подходящи за даден проект; 

- Стратегии за осъществяване на строителната дейност, способност да се 

обвържат познанията за конструктивните принципи и строителната 

технология; 

- Физическите качества и характеристики на строителните материали, продукти 

и системи, както и за последиците от избора им. 

 

Становище:  Всички дипломанти представят добри познания за конструктивните 

системи, характеристиките на строителните материали и строителната технология.  

 

Препоръка: Да се представят по-задълбочение проучванията за избор на материали 

с конкретните им характеристики . 

 

9. Адекватни познания за физичните явления и технологии и за функционирането 

на сградите, с оглед осигуряване на интериорни условия на комфорт и защита от 

климатични явления. 

Дипломантът ще притежава познания за: 



- Принципите, свързани с проектиране на оптимална визуална, температурна и 

акустична среда; 

- Системи за постигане на комфорт на средата при спазване изискванията за 

устойчивост; 

- Стратегии за осъществяване на обслужването на сградите и способност за 

интегрирането им в проекта. 

 

Становище:  Всички дипломанти представят добри познания за технологията на 

функционирането на сградите и осигуряването на комфортна среда.  

 

Препоръка: да се обърне по-голямо внимание на системите за повишаване на 

комфорта при изискванията за устойчивост и стратегиите за обслужване на 

сградите. 

 

10. Необходими проектантски умения за задоволяване на изискванията на 

ползвателите на сгради в рамките на икономическите и законови ограничения 

Дипломантът ще има умения да: 

- Направи критична оценка на финансовите фактори, определящи различните 

типове сгради, строителни системи, избор на материали и изделия, както и за 

влиянието им върху архитектурния проект; 

- Разбиране механизмите на контрол на себестойността , действащи по време на 

работата по проекта; 

- Създава проектни предложения, задоволяващи изискванията на ползвателите на 

сградите и отговарящи на законовите и експлоатационни изисквания, както и 

изискванията за безопасност и здраве. 

 

Становище:  Финансовите аспекти на проектите не участват в дипломните 

проекти, поради което не може да бъде направена оценка за тяхното ниво на 

познание.  

 

Препоръка: в заданията да бъдат въведени адекватни финансови граници, с оглед  

възможността за защита на конкретно решение, както най-общо бюджетиране на 

проектите. 

 

11. Адекватни познания за производството, организацията , нормативната база и 

процедурите, свързани с осъществяването на проектната концепция  при 

изграждане на реална сграда, както и за обвързване на плановете в цялостната 

система за планиране. 

Дипломантът ще притежава познания за: 

- Фундаментални правни, професионални и институционални отговорности на 

архитекта, организацията, нормативните изисквания и процедури, засягащи 

преговорите и одобряването на архитектурни проекти, вкл. имотно право, 

устройствени закони, нормативна база в проектирането и изисквания за 

безопасност и здраве; 

- Професионални взаимоотношения на личностите и организациите, ангажирани в 

създаването и предоставянето на архитектурни проекти, както и обвързаността 

им в договорни организационни структури; 



- Основни теории за управление и бизнес принципи, свързани с осъществяване на 

архитектурна практика и архитектурни проекти, съобразени с настоящите и 

нововъзникващите тенденции в строителната индустрия 

Становище: Гореописаните критерии не могат да бъдат оценени като наблюдател в 

дипломна комисия. 

Препоръка: В края на всяка защита на дипломен проект могат да бъдат разисквани 

с дипломанта институциите и сроковете за одобрение на съответния проект 

 

Допълнителни общи коментари  по дипломните защити: 

- Препоръчваме в заданията да бъдат дадени конкретните необходими за проекта 

мащаби и определяне на еднакъв и органичен брой табла за представяне на 

дипломния проект 

- Представянето на макет да бъде задължително за всеки дипломен проект и неговият 

мащаб да бъде вписан предварително в заданието 

- В предварително дадените ни коментари от комисията на RIBA  има изисквания 

външните оценители да изготвят индивидуален доклад по  критериите за всеки един 

дипломиращ се, което към момента е невъзможно да бъде  цялостно осъществено, 

тъй като тези критерии, трябва да бъдат включени и обяснени в заданията, за да са 

запознати с тях и дипломантите преди да изготвят своя проект.  

 

- ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ КОНСТАТАЦИИТЕ И ПРЕЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ 

(само за ръководството на УАСГ) 

- Най-общо критериите, които се спазват (в сравнително по-голямата част от случаите) или 

са спазени най-добре (в сравнително по-малка част от разработките) от дипломантите, са 

най-вече зависещи от обсега на профила на катедрата, в която са правени проектите. Най-

общо би било желателно да се постига по-изравнен баланс между задълбочеността на 

изучаваното в катедрата на дипломиране и наученото по време на обучението в останалите 

катедри на учебното заведение. Това зависи от обобщените тук критики, касаещи 

прилагането на нужните познания, получавани от всички катедри при разработката на 

всеки проект, вкл. и на дипломния. 

- Изложено е впечатлението, че надали има проект, който да е спазил в необходимата му 

дълбочина и широта на напълно всички 10 критерия на RIBA. Не може да се очаква в 

някаква голяма степен това да е факт, понеже и студентите, и дипломантите имат своите 

различни нива на лична подготовка. Това не би било проблем за нивото на архитектурната 

ни практика, ако оценяването на проектите от страна на дипломните комисии стане по-

критично. 

- Задачите за разработките на дипломантите са от различен тип: реални проектни обекти с  

действителна ситуация, реални задачи за исторически или устройствен анализ, визонерски 

или реални задачи за проектиране при нестадартни условия (вкл дипломен проект на 

комплекс за заселване на друга планета). В този аспект при настоящите допуснати за 

защити дипломни разработки прави впечатление наличието както на по-тривиални задачи, 

така и на силно специфични обекти, намерили и своеобразни решения. Прави трайно 

впечатление, че някои задачи в някои катедри се повтарят през дълги периоди от време (с 

години), което не е положително състояние, що се касае до даваните от катедрите задания 

за дипломни работи. 



- Една особеност е наблюдавана при дипломна работа, която участва в конкурс в чужбина, 

където, примерно, изискванията за отстояния към регулационните линии не са като тези в 

РБългария понастоящем. Това не бива да поражда конфликт у никого, но задължава при 

представянето дипломантът да уточнява тези различия. 

- При положението, когато се случва самият дипломен ръководител да присъства в 

комисията, тогава той най-често преценява да не взема особено активно участие, за да не 

влияе на комисията в преценката ѝ, освен когато не е изрично поканен от друг член на 

комисията да уточни проекта в някакъв определен аспект. 

- Един от представителите на КАБ си е направил теста да оцени с по една приблизителна 

оценка всяка дипломна работа, като я дава в отчета си заедно с оценката на дипломната 

комисия. Незначителните разлики на тези независими оценки показват, че в тази комисия, в 

която е бил, нещата са приключили добре. 

- Липсата на изисквания в  катедрите, обучаващи студентите по архитектура в областите на 

различните функционални типове и видове сгради и устройственото планиране 

(обществени, жилищни, промишлени и аграрни, интериорен дизайн, градоустройство), за 

прилагането на познанията по архитектурни конструкции и инсталации в сградите (с 

изключение на строго конструктивно-технологични задачи, каквито са тези в катедра 

„Промишлени и аграрни сгради”). Тяхното принципно прилагане във всеки проект е 

особено важно за практикуването на професията, за което е отговорна КАБ. Поради това 

препоръчваме да се направят необходимите стъпки за практическото въвеждане на този 

принцип в цялостното обучение в УАСГ. 

- По аналогичен начин цялост в работата по самите задачи – и при работата по проектите в 

отделните катедри, и при дипломните разработки – може да бъде постигната при изисквано 

консултиране от страна на студентите и дипломантите както с преподаватели от други 

катедри на архитектурния факултет (извън тази, към която е съответният проект), така и в 

инженерните катедри на УАСГ. Това пожелание е посочено в личните обобщения на тази 

дипломна сесия. Резултатите от подобен подход са определящи за качеството на работа на 

младите архитекти в КАБ. 

- Друга важна за КАБ особеност на състоянието на дипломните работи и през тази сесия е 

честото неналичие в проектите и представянията на дипломните разработки на 

изискванията за сградата и мерките в проекта относно енергийната ефективност, пожарната 

защита и екологията. 

- Предварителното запознаване на представителите на КАБ със заданията, както и 

възможността да се разглеждат от тях дипломните разработки преди провеждането на 

дипломните защити са важни фактори за правилното преценяване на нивото на работа. Още 

повече, че графичното представяне с табла често не е цялостната разработка, представена 

допълнително във формат А3. Това желание на КАБ е налично още от самото начало на 

присъствието на членовете му в дипломните комисии и е назряло времето да бъдат 

направени нужните организационни усилия и от КАБ, и от УАСГ, за да станат реалност. 

- Най-обобщено казано завършилите успешно дипломанти са спазили поне в необходимата 

минимална степен 

 

 

Арх. Николай Баровски 

Ресорен зам.председател – „Квалификация” 

 

Становището предстои да бъде внесено за разглеждане и приемане в УС на КАБ. 



 

 

 


