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Уважаеми колеги, 

Бих желал да представя на Вашето внимание отчета за дейността на Комисия „Квалификация” 

към Управителния съвет на КАБ за периода от м.юли 2016 до м.декември 2016, включително и 

първите месеци на 2017г. преди Общо Събрание на КАБ. 

ПРОГРАМА 2016 И СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

1. Направления и работни групи.  План програма и бюджет 2016  

На първото заседание на новия състав на УС на КАБ от 17.06.2016г. бяха разпределени ресорите на 

работа по сфери и беше избран зам. Председател  - арх. Николай Баровски за направление 

„Квалификация”.  На второто заседание на УС на 22.07.2016г. беше утвърдена предложената 

структура на комисията и план програма за дейността през 2016г. В комисията бяха одобрени три 

постоянни работни групи „Продължаващо обучение и квалификация.ВУЗ” (Това е водещото 

направление на ресора, в което главни планирани дейности са: 1/ Създаване и стартиране на 

работеща система за продължаващо обучение и квалификация на членовете на КАБ в цялата 

страна, координиране на програмите, лекциите и съпътстващите дейности в тясно 

сътрудничество с регионалните колегии. 2/ Създаване и въвеждане на регламент за провеждане 

на стажа на проектантите с ОПП; 3/ Сътрудничество с Висшите учебни заведения.), 

„Енциклопедия на архитекта” ( Основната задача на това направление е да изготви обща 

система от наръчници и помагала за работата на архитекта, стандарти и базови библиотеки, 

в помощ за ежедневната работа,  по модел от международния опит. Тази система  ще служи и 

като база за продължаващото професионално обучение и изискванията за квалификация на 

проектантите с ОПП.) и „Професионално сътрудничество” (Акцентът на това направление е 

професионалното сътрудничество на КАБ и членовете със сродни и други организации, обмен на 

опит (включително международен), издигане имиджа на архитекта в обществото, активни 

професионални мероприятия. Темите са общи с ресор „Практика” и ще се работят 

координирано.) със съпредседатели арх. Николай Баровски, арх. Атанас Динев и ланд. Арх. Веселин 

Рангелов. Основният обхват на дейността на комисията е съгласно чл.5, т.9, 10, 11 и 12 от ЗКАИИП.  

Одобрените План-програма и бюджет за дейността през 2016 можете да видите в Приложение 1 към 

този доклад. За съжаление, поради заварения голям бюджетен дефицит, средства за тази програма 

не можаха да бъдат отделени, а също така и никоя от регионалните колегии не откликна на поканата 

да финансира някоя от дейностите. По тази причина целият състав на комисията работи през периода 

напълно безвъзмездно, инвестирайки собствено време и потенциал, като в същото време се 

работеше само по инициативите, които не изискват допълнителни средства за външни разходи. 

2. Състав на комисия „Квалификация 

Членовете на Комисия „Квалификация” са утвърдени от УС през м.11.2016 и допълнени в 

последствие, като съставът на комисията е както следва:  

Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски 

Съпредседатели на работни групи: арх. Атанас Динев и ланд.арх. Веселин Рангелов – членове на 

УС 

Членове: арх. Христо Венков  (член на Съвета на РК София-град), арх. Замфир Хаджийски (РК 

София-област), арх. Росица Петрова  (РК София-град), арх. Десислава Димитрова-Маринова (РК 
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София-област), арх. Емил Стоянов (РК София-град), арх. Ралица Баракова (РК София-град), проф. 

арх. Благовест Вълков  (РК София-град), арх. Николай Колев (член на РК София-град),    арх. 

Даниела Дюлгерова (член на. Съвета на РК София-град), ланд.арх. Веселин Шахънов (РК София-

град), арх. Гергана Милушева  (РК София-град),        арх. Ивайло Петков (РК София-област),         

ланд.арх. Иван Мустаков (член на Съвета на РК София-град), арх. Надежда Пенчева (РК София-

град), арх. Петко Любенов (председател на РК Сливен), арх. Васил Василев ( РК София-град), 

арх.Катерина Чолакова ( РК София-град), арх.Ангел  Мазников ( Челн на съвета на РК СОфия-град) 

, арх.Кунчо Цилков ( РК София-град) и арх.Мартин Микуш ( РК София-град). 

Комисията е провела 7 присъствени заседания. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА 2016 

II. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 

3. Продължаващо обучение  

Беше анализиран опита на КАБ до момента, като се установи, че след отпадането на 

идеята за създаване на „Аудиториум” на КАБ, който да се специализира в организацията на 

продължаващото обучение, дейността в тази насока се е извършвала хаотично, епизодично, 

основно в Регионалните колегии ( предимно в София и големите градове), без никаква 

координация на ниво УС и без наличие на каквато и да било система. 

Една от първите направени стъпки беше да се събере информацията от всички РК за 

организираните през последните няколко години семинари. Беше създадена единна база 

данни, която е в напреднал стадий на разработка и предстои да бъде структурирана по общи 

теми, след приемане от УС на стратегия за организация на тази дейност. 

Своевременно беше направено проучване за начина на организация на 

продължаващото обучение и темите за обучение в различни чужди камари – Германия, 

Франция, Великобритания, САЩ. На база на това проучване предстои да бъде изработена 

подходяща за нашите условия стратегия, която ще бъде представена на УС за приемане. 

Заедно със списъка от проведени семинари, от РК София-град беше предоставен и обширен 

аналитичен материал с редица предложения в тази насока, с автори арх. Сердарев и арх. 

Мечанов, който също ще бъде част от бъдещата дискусия по темата. 

По предложение на зам.председателя арх. Бакалова, в координация с ресор 

„Нормативи” бяха направени постъпки КАБ да инициира възстановяването на 

международния професионален курс по консервация и реставрация, след като НИНКН спря 

неговата организация. Поради липса на средства, тази тема остана за продължение през 2017 

година. 

В сътрудничество с ресор „Практика” беше изработено подробно задание за сектора 

„Квалификация” към новия сайт на КАБ, в който се предвиждат възможности както за 

уебинари и онлайн лекции, също така да могат да се правят автоматично заявки за 

организация на лекционни семинари по предварителния списък с теми, както и пълен архив 

на посетените семинари и онлайн издаване на удостоверения за присъствие. Предвижда се  и 

изработка на  професионална библиотека. 

От страна на комисия „Квалификация” беше организирана готовност на 

професионални лектори по няколко актуални теми за пътуващи семинари ( в партньорство с 

БАИС, БИС и др.), които бяха предложени с официално писмо към Регионалните колегии за 

организация на място. За съжаление на писмото се отзоваха единствено РК Ямбол, РК Сливен 

и РК Русе, но до реална организация така и не се стигна. Във връзка с решение на ОС на КАБ, 
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за организация на разяснителен семинар по ЗОП, в сътрудничество с ресор „Нормативи” 

имаше готовност за организиране и на такъв семинар, но поради слабия интерес от РК за 

организация на семинари по предложение на комисията, темата остана за реализация през 

2017 година. 

 

4. Сътрудничество с ВУЗ - УАСГ- договор, дипломни, партньорства 

Към началото на новия мандат актуално споразумение за партньорство на КАБ с ВУЗ 

имаше само с ВСУ „Любен Каравелов” – София. Сътрудничеството там продължи в същите 

насоки, както досега – участие на КАБ в официалните събития за дипломиращите архитекти и 

връчване на грамоти. 

Контактите с Университета по архитектура, строителство и Геодезия бяха възстановени 

и по решение на УС, беше подписан нов Договор за двустранно сътрудничество, включващ 

широк спектър съвместни инициативи. На база на този нов договор, за първи път КАБ беше 

официално поканена да участва със свои наблюдатели в дипломните комисии което се случи 

през м.февруари 2017г. В рамките на седмица и два дни – ежедневно различни членове на 

комисия „Квалификация” взеха участие в процеса на работа на 4-те дипломни комисии на 

УАСГ на ротационен принцип, като попълваха предварително изготвена таблица с критерии 

за наблюдение. Предстои внасяне в УС на финален отчет и становище по темата, както и 

изпращането му към УАСГ. Проблемите, набелязани от колегите, са много и разностранни, 

като по-голямата част касаят препоръки за подобряване на заданията за проектиране, 

обхвата на задачите, задълбочеността на разработката и по-голямата практическа насоченост 

на задачите, с оглед по-добрата подготовка на завършващите за реалното практикуване на 

професията. Това участие на КАБ беше първа голяма стъпка към  активно сътрудничество с 

ВУЗ по отношение на темите, които касаят професионалната ни общност и които са обект на 

дейност, разписана в чл.5 на ЗКАИИП. С УАСГ са планирани и други професионални 

инициативи, като съвместна организация на лекции и семинари, голям архитектурен форум 

есента на 2017 година, във връзка с честването на „75 години УАСГ” и др. 

Направени са и първи контакти с Лесотехническия университет за подписване на 

подобен меморандум за сътрудничество и с тях, по отношение на колегите ландшафтни 

архитекти. 

 

III. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА АРХИТЕКТА” 

 

5. Архитектурен наръчник 

Работата по това направление започна по инициатива на арх. Атанс Динев с проучване на 

чуждия опит с архитектурни справочници в ежедневна полза за колегите. Проучват се 

действащи български и чужди стандарти, касаещи проектирането.  От опита с участие в ЕСУТ 

на членове на комисията се оформя мнението, че е наложителна разработката на български 

графичен стандарт, който да допълни Наредба 4 за обема и съдържанието на 

инвестиционните проекти, тъй като част от предаваните проекти са трудно четими и с 

непълна информация. Поради големия обем информация, дейността е текуща и предстои 

систематизиране и уточняване на бъдещите параметри и съдържание. 

6. Развитие на наръчника с БИС 

През 2016 година беше завършен и разпространен към колегията Наръчника със 

задължителните хармонизирани стандарти за строителни продукти, разработен съвместно от 

КАБ и БИС и заплатен от РК София-град.  Беше подготвена специализирана лекция за 
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използването му. Едновременно с това беше подготвено задание за ъпгрейд и рекламна 

листовка, ориентирана към производители на строителни материали, с които се цели, с 

помощта на рекламно участие този продукт да се самоиздържа в бъдеще. Бяха проведени и 

разговори с проф. Назърски от катедра „Строителни материали” към УАСГ, с който беше 

потвърдена готовност за добавяне на още техническа информация към наръчника и 

превръщането му в иновативен съвременен наръчник(учебник) за строителни материали. 

Оказа се, че подобна съвременна литература в България не съществува и нито 

практикуващите архитекти, нито обучаващите се могат да намерят систематизирана такава 

информация.  През изминалата година акцентът към рекламодателите и производителите на 

строителни материали беше развитието на новия сайт на КАБ, където беше предложен 

цялостен абонамент, и поради тази причина работата по развитие на Наръчника се 

предвижда да продължи по-активно през 2017 година. 

7. Визуализации на норми и технически проблеми 

Като акцент върху работата по практически решения в полза на колегията, и във връзка с 

предоставените от МРРБ пояснения по нормативни казуси, Комисия „Квалификация”, 

съвместно с комисия „Нормативи” започна работа по уточнение на спорните моменти в 

правилата за изчисляване на застроената площ на обектите – основополагащ фактор в 

проектирането. Беше анализиран действащия БДС стандарт за изчисление на площи, и 

съотношението му ( и противоречията) с действащата нормативна рамка в ЗУТ и Наредба 7, 

съотнесено и към становището на МРРБ по въпроса. За целта бяха изготвени онагледяващи 

схеми с различни варианти които предстои да бъдат подробно разгледани и представено на 

УС на КАБ за приемане становище, което да се изпрати до МРРБ. Работата към момента  

текуща и продължава и през 2017 година. Материали по въпроса (систематизирани от арх. 

Цилков) можете да намерите в Приложение 2. 

8. Разработка на професионални библиотеки и темплейти 

Целта на тази задача е да улесни максимално колегите в ежедневната им работа, като се 

разработят и предоставят базови CAD и BIM библиотеки, съобразени с българските стандарти 

и изисквания. За изпълнението на тази задача са проведени серия разговори с разработчици 

на софтуер, производители на строителни материали и други участници в бранша, които 

изказват своето положително становище за намерението. Предстои оценка на стойността на 

подобни библиотеки и възможностите за намиране на външно финансиране за създаването 

им. 

 

III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

9. Меморандум с МАА 

През изминалия период бяха направени постъпки за сключване на меморандум за съвместна 

дейност с Международната академия по архитектура, във връзка с осъществаването на 

дейностите по професионално международно сътрудничество, продължаващо обучение и 

организиране на публични архитектурни събития. Беше постигната договореност с акад. 

Георги Стоилов, както и беше взето решение от УС за подписване на такъв меморандум.  

10. Детска архитектурна работилница  

По инициатива на арх. Ръжева – ръководител на Детска архитектурна работилница, КАБ беше 

поканена за партньор заедно със САБ и Столична община за реализиране на пилотен проект 
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за въвеждане на избираем предмет „архитектура” в някои столични училища. Проектът се 

очаква да стартира през есента на 2017 година. 

11. Партньорства с чужди камари 

В началото на работата на новата комисия бяха проведени няколко срещи с партньорите на 

КАБ по отношение на вече изградените професионални връзки с Италия. Поради липса на 

средства за международна дейност, тази точка беше оставена за работа през 2017 година. 

 

IV. Координация дейност на Регионалните колегии 

Координираната работа на ресор „Квалификация” с регионалните колегии през периода 

протече гладко, макар и не много активно. Всички РК предоставиха списъци с проведени 

семинари за създаването на единна база данни. Комисията се включи логистично в 

организацията на два лекционни семинара на РК София-област. В следствие на проведен от 

РК София-град семинар на тема BIM и новите технологии в проектирането, на УС беше 

представен меморандум, подготвен от група организации, начело с УАСГ. Мемомрандумът 

предвиждаше обединяване усилията в разясняването сред колегията на принципите, 

особеностите и преимуществата на този тип организация на процеса, с оглед те да бъдат 

адекватно подготвени за бъдещите изисквания на пазара. УС обаче не подкрепи този 

меморандум. 

На едно от заседанията на Комисия „Квалификация” присъстваше” и арх. Сердарев, в 

качеството му на зам.председател по Професионалната дейност на РК София-град  като беше 

подробно обсъдена координацията, съвместната работа и план-програмата за дейност. 

Арх. Николай Колев и арх Христо Венков, като членове на комисията и едновременно членове 

на работната група по Професионална дейност към РК София-град  изготвиха и предложение 

за акцентиращи лекции за 2017 година. Предложението може да видите в Приложение 3. 

V. Заключение 

В заключение мога да спомена, че освен конкретната текуща описана работа, бяха направени 

много срещи с производители на строителни материали , партньорски организации в бранша ( 

БАИС, БИС, КИИП и др.) като от всички тях е изразена готовност за стратегическо партньорство в 

предвидените за ресора дейности. На база на приетата план-програма за 2016г, започналата 

реализация и бъдещите насоки, Комисия „Квалификация” е изработила и предложила План-

програма с бюджет за 2017 година. 

Изразявам личната си благодарност за всеотдайната и безвъзмездна работа на всички активни 

членове на комисията. 

 

Арх. Николай Баровски 

Зам.председател – ресор „Квалификация” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕСОР “КВАЛИФИКАЦИЯ” 2016 

Ресорен зам.председател: арх. Николай Баровски 

    

TEMA планирани дейности за 2016 
ориентировъчен 
бюджет за 2016   

I. Направление „ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.ВУЗ” 

 
9000 

 

    

1. Създаване и стартиране на работеща 
система за продължаващо обучение и  
(чл.5, т.11 от ЗКАИИП)  

Анализ на направеното в КАБ до 
момента, анализ на чуждия опит , 
обобщение и изготвяне на 
стратегия за въвеждане 2000   

 

Създаване на единна база дани с 
лектори и теми и предоставянето 
й на РК 400   

 

Организиране на 1-2 пробни 
пътуващи лекции по актуални 
въпроси м.10-12.2016 4000   

    

2. Създаване и въвеждане на регламент за 
провеждане на стажа на проектантите с 
ОПП ( чл.5, т.10 от ЗКАИИП) 

Анализ на направеното в КАБ до 
момента, анализ на чуждия опит , 
обобщение и изготвяне на 
стратегия за въвеждане 1000   

    3. Сътрудничество с Висшите учебни 
заведения, което включва: 

   

Създаване на система за обратна 
връзка от практикуващите колеги към 
КАБ относно нивото и качеството на 
образование на завършилите студенти 

изготвяне на въпросник, пускане 
на анкета , събиране и обработка 
на данни 300   

Участие на представители на КАБ в 
комисии, разработване на учебни 
програми, годишни грамоти на КАБ за 
диломанти и др. 

комисии и грамоти за дипломанти 
- 3 ВУЗ 1000   

Стажове, борса за работа и др. 
 

300   

    

    II. Направление “ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА 
АРХИТЕКТА” 

 
9000 

 1. Анализ на съществуващи примери за 
подобни цялостни професионални 
помагала 

проучване на чуждия опит, 
преводи, избор на модел 2000   
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2. Развитие на Наръчника на БИС и КАБ  

проучване на пазарния интерес, 
изготвяне тарифа за реклама, 
проучване насоки за развитие, 
задание за "upgrade" 1000   

3. Анализ на съществуващи български и 
международни стандарти за проектиране 

проучване за действащи 
стандарти 1500   

 
участие в ТК на БИС 1500   

4. Разработка на базови професионални 
библиотеки и темплейти в CAD и BIM 

проучване на възможности и чужд 
опит 500   

 

Проучване и доразвиване на 
template на НАГ за устройствени 
планове 1000   

5. Изготвяне (и съвместно с други 
участници) на визуализации към 
действащи нормативни актове, 

 
1500   

    

    III. Направление „ПРОФЕСИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

 
2000 

 

    1. Развитие на международните връзки и 
участие в проекти за обмяна на опит  

анализ на досегашщните връзки, 
координация, план 300   

2. Организация на по-значими 
професионални събития с широк 
обществен отзвук ( дни на камарата, 
архитектурен фестивал и др.) 

Отбелязване деня на архтектурата 
или организиарне на друго малко 
проф. събитие (съвместно), 
координация 1000   

3. Развитие на професионални 
архитектурни издания 

проучване и координация за 
издаване на годишен 
архитектурен албум 2016-2017 400   

4. Други 
Общ годишен календар на КАБ- 
координация 300   

    

    ОБЩО ЗА РЕСОРА ДО КРАЯ НА 2016 
 

20000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ТЕХНИЧЕСКИ КАЗУС – ЕДНОЗНАЧНО И ЯСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 

Набелязани проблеми със съществуващи определения и измерване на застроена площ: 

 Графична неяснота при специфични, но чести архитектурни решения: атриуми, 

наклонени фасади/покривни етажи, проходни галерии към улицата, сгради 

отделени от терена, покрити тераси на терена, декоративни колони, конзолни 

прозоречни елементи… Това автоматично прехвърля одобряването на такъв тип 

проект в задължителен „пазарлък“

 
 Неяснота в измерването на площ поради многообразието на стенни 

конструкции, облицовки и изолации – пълно с частни случеи които не могат да 

бъдат обхванати в „стройно правило“ и възможност за поява на анови вариации.  

 Голям проблем е и графичната детайлност с която те се отбелязват. Също е 

възможно масовото преминаване на вътрешна топлоизолация само за самия 

проект и преднамереното снижаване на графичния детайл в проектите. 

 Нетрайност (в сравнение с живота на цялата сграда) на част от фасадните слоеве 

– изискват периодична подмяна и ъпгрейд (каквото е санирането). 

 При нансяне на сградата в кадастъра (след Акт14) се получават големи разлики от 

проектните квадратури. 
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Съществуващи определния за определяне на застроена площ: 

 ЗУТ: 

15. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) "Застроена площ" е площта, ограничена от външните очертания 

на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на 

проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се 

включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 

1,2 м от средното ниво на прилежащия терен. 

18. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) 

"Разгъната застроена площ" е сборът от застроените площи на всички надземни етажи на основното 

и допълващото застрояване. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в 

подпокривното пространство на сградите. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата 

площ на балконите, лоджиите и терасите. 

 Нареда 7 ПНУОВТУЗ: 

§ 2. (1) Застроена площ на самостоятелни обекти в сградите (жилища, магазини, ателиета, 

кабинети, офиси и др. п.) е площта, ограничена от външните конструктивни очертания на външните 

ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към 

общите помещения в сградата. Към застроената площ на обекта (жилище и др.п.) се прибавя цялата 

площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания. 

(2) Застроена площ на жилище (или на друг обект), разположено на повече от един етаж, е сборът 

от застроените площи на отделните му етажи, вкл. площта на стълбищата в тях. 

(3) Когато външната стена е с прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ на обекта се 

включва цялата й дебелина. Когато външната стена е без прозорци, балкони или лоджии, към 

застроената площ се включва само половината от дебелината на стената, а останалата част от 

външната стена се причислява като обща част на сградата. 

 БДС 163-86: 

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ ТЕРЕНА – Площа от терена(или парцела), заета от сграда (или сгарди), 

ограничена от нейното (тяхното)очертание по повърхността му. 

 Различни тълкувателни писма по темата 

 Интерпретации на районните администрации 
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Предложение/насока за еднозначно определяне на застроена площ: 

Застреона площ – площ на сграда или самостоятелен обект определна от външните 

очертания на подовата конструкция за съответното ниво. В застроената площ не се 

включват тераси, външни стълби и рампи до 1,20 метра от терена. 

/Причината е че подът с неговата конструкция е елементът които обективно се 

утилизира и владее през целия живот на сградата/ 

Предимства –ясно и еднозначно определние проследимо в проектните части 

„Архитектура“ и „Конструктивна“ и непроменяемо по време на строителство и в 

жизнения цикъл на сградата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Предложение за лекции, обучения и презентации от Регионална Колегия „Е” към София Град 

02.2017 год. 

 

1. Енергоефективна архитектура и пасивни сгради. 

I.Презентация - Представяне на продукти на компания, предлагаща решения за изграждане на пасивни сгради. 

II. Лекция– Съвременни тенденции при проектирането на пасивни сгради и сгради с нисък енергиен 

коефициент на потребление.Лектор - архитект с опит в тази материя. 

ІІІ. Лекция – Възлови моменти при изпълнението на пасивни сгради и сгради с нисък енергиен коефициент на 

потребление. Изпитания при тяхното приемане. 

 

2. Въздействие и промяна на трафика при проектиране на високи сгради и сгради с концентрация на 

голям брой посетители с автомобили. 

I. Анализ и въздействие на трафика, като следствие от изгражданя на сгради с висока концетрация на 

автомобилен поток. Лектор – проектант на изчислителни модели за трафик. 

II.Лекция - Световни примери при реализацията на сгради с повишен поток от автомобили в интензивна 

градска среда. 

 

3. Практикуване на професията архитект. 

I. Мениджърът -Архитект  през целия процес от идейна фаза на проектиране до реализацията.Лектор – 

архитект. 

II. Лекция – чужд лектор, архитектурно бюро, организиране на работата при проектирането. 

ІІІ. Обучителни курсове – архитектурен мениджмънт, изготвяне на количествени сметки, изготвяне на 

технически спесификации и др. 

ІV. Обучителен курс – електронен модел при определяне топлоизолирането на сгради. 

 

4. Исторически преглед на архитектурното и градоустройствено развитие на София от минало до наши 

дни. 

I.Лекция - Исторически преглед на градоустройственото и архитектурно развитие на София. 

II.Лекция - Добри практики за опазване на архитектурното наследство и реалността при нас. 

5. Сглобяеми къщи и предварително заготвени модулни решения при жилищното строителство. 

I. Лекция – чуждестранен опит в модулното строителство и сглобяемите къщи. 

II. Презентация (на фирма) - Предлагани продукти за предварително заготвени модулни системи  и сглобяеми 

къщи на българския пазар. 

ІІІ. Лекция – проектиране на еко къщи с традиционни материали – дърво, глина и др. 

 

6. Последни тенденции във визуализирането на архитектурните проекти, бъдещи архитектурни 

материали. 

I.Презентация - Презентиране на архитектурен проект чрез очила за виртуална реалност и принтиране на 

макетни триизмерни модели. 

II. Лекция - Материали от бъдещето. (Принтиране на Бетонни Елементи ) 

 

7.Поредица Лекции , обсъждания -  Часът на Главния Архитект. 

Лектор - Районен главен архитект, представящ основните проблеми и често допускани грешки при проектиране 

за даден район, на който е представител. 

Срещата протича като презентация с примери на допусканите грешки от колеги  и дискусия в края, свързана с 

принципни въпроси, касаещи професията, както и обществено важни архитектурно-устройствени въпроси за 

района. 

 


