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1. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ 
 
1.1. Учебен процес 

През отчетния период – януари 2016 - февруари 2017, броят на 
студентите по регулираната специалност  „Архитектура”е в съответствие с 
утвърдения капацитет от 1200 студенти редовно обучение, определен с 
решение от 07.04.2011г. (протокол №12) на Акредитационния съвет на НАОА. 
Количеството обучавани студенти отговаря на изискванията и е под 
утвърдения максимален капацитет. 

Прием на студенти в първи курс през учебната 2016/2017г.  

След проведената кандидатстудентска кампания през 2016 като студенти 
първи курс в Архитектурния факултет по специалностите „Архитектура” и 
„Урбанизъм” за учебната 2016/2017г. бяха записани общо 176 студента.  

Студентите в първи курс, специалност „Архитектура”, са 160. 
Предварително заявената държавна поръчка за прием на 150 студенти е 
изпълнена изцяло. 

Студентите в първи курс, специалност „Урбанизъм”, ОКС „Бакалавър” са 
16. Предварително заявената бройка е 18 

Студентите в първи курс, специалност „Урбанизъм”, ОКС „Магистър” са 
10. Предварително заявената бройка държавна поръчка е 18. 

Броят на студентите по специалност  „Архитектура” за Летен семестър на 
2015/2016 и Зимен семестър на 2016/2017 учебни години по курсове е 
показан в Таблица 1. 

 Таблица 1 

АРХИТЕКТУРА ОКС МАГИСТЪР 
     Летен семестър на 2015/2016 учебна година 

                                                          I               II               III              IV               V           дипл. 

Общо студенти по 
специалност „Архитектура”  172 149 133 156 167 31 

808 
  

Зимен семестър на 2016/2017учебна година 

Общо студенти по 
специалност „Архитектура”  160 165 156 132 155 212 

980 

Броят на студентите по специалност „Урбанизъм” съответно за ОКС 
„Бакалавър” и ОКС „Магистър” за Летен семестър на 2015/2016 и Зимен 
семестър на 2016/2017учебни години по курсове е показан в таблици 2 и 3.  
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Таблица 2 

УРБАНИЗЪМ ОКС БАКАЛАВЪР 

    Летен семестър 2015/2016 учебна година 
                                                                 I                 II               III          дипл.   

Студенти сп.„Урбанизъм”, 
ОКС „Бакалавър”  12 10 16  xx 

     Зимен семестър 2016/2017 учебна година 
                                                                 I                 II               III           дипл.   

Студенти сп.„Урбанизъм”, 
ОКС „Бакалавър”  16 10 11 19 

56 

Таблица 3 
УРБАНИЗЪМ ОКС МАГИСТЪР 

  Летен семестър 2015/2016учебна година 
                                                                 I              дипл.   

Студенти сп.„Урбанизъм”, 
ОКС „Магистър”  9 4 

 

   Зимен семестър 2016/2017учебна година 
                                                                   I         дипл.   

Студенти сп.„Урбанизъм”, 
ОКС „Магистър”  10 10 

 

Има известно намаление на броя на новоприетите студенти в ОКС 
Бакалавър спрямо заявените бройки държавна поръчка и това налага 
обмислянето на мерки, които да разширят броя на кандидатите за 
специалността.  

На Факултетния съвет, състоял се на 13.12.2016г., бе взето решение 
относно балообразуването за специалност „Урбанизъм” ОКС „бакалавър” с 
оглед да се намерят най-точните изисквания за подбор на кандидатите, 
съобразно спецификата на специалността и поощряване за участие в 
кандидатстудентската кампания: 

Балообразуването за специалност „Урбанизъм” ОКС „бакалавър”: 
• По-голямото число от следните възможности: 

- удвоената оценка от изпита по математика; 
- удвоената оценка от ДЗИ по математика; 
- удвоената оценка от ДЗИ по български език и литература. 

• Общ (среден) успех от дипломата за средно образование; 
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• Оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно 
образование; 

• Оценка по география (география и икономика) от задължителната 
подготовка от дипломата за средно образование, а ако кандидатът има и 
ДЗИ по география – по-високата оценка от двете. 
Максимален  бал – 30,00 

1.2. Учебни програми 

През отчетния период бяха направени значителни изменения в учебните 
планове на спец. „Архитектура”. Те се наложиха, за да отговорят на 
променените изисквания, императивно дефинирани в новата Наредба за 
държавните изисквания за придобиване на висше образование по 
специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен 
„магистър“ с професионална квалификация „архитект“ (утвърдени с 
Постановление № 11на МС от 21 януари 2016 г.), а така също и отчитане на  
Наредба №21 от 30.09.2004 г. за прилагане на системата за натрупване и 
трансфер на кредити във висшите училища. И двата документа наложиха 
ограничители – създаване на определен баланс на аудиторния хорариум в 11-
те обособени области, предвидени в Наредбата, баланс и по отношение на 
аудиторна и извънаудиторна заетост на студентите, както и на студентската 
заетост по семестри (без претоварване в VI и VII семестри).  

Бяха приети следните промени в аудиторния хорариум по обособени 
области: 

- В направление „Теория и история на архитектурата и изкуството” 
изисквания по Наредбата хорариум от 300 ч.(285 в сегашния учебен 
план) – добавяне на 15 ч. в дисциплината „История на архитектурата  ХV 
– ХVIII век”; 

- В направление „Хуманитарни, социални, стопански и правни науки” – 
редуциране на хорариума с 30 ч. общо до достигане на 180 ч. по 
Наредбата (210 в сегашния план); 

- В направление „Природни науки и математика” – при изисквания по 
Наредбата хорариум от 240 ч. и сегашен от 360 ч. се редуцира до 270 
часа (остава надвишение от 30 ч.); 

- В направление „Архитектурна типология и архитектурно проектиране” 
изискваният по Наредбата минимален хорариум от 1080 ч. (при 1065 в 
момента) – добавяне на 15 ч. в дисциплината „Изобразителни 
средства”; 

- В направление „Строителни материали, конструкции и технологии” – 
редуциране до зададения по Наредбата хорариум от 240 ч. (при 
сегашни 300 ч.); 
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- В направлението „Териториално, ландшафтно устройство и 
градоустройство”- достигане на изискваните от Наредбата 420 ч. (при 
сегашни 360) – увеличение на аудиторния хорариум на дисциплините 
„Градоустройство” и „Паркова и ландшафтна архитектура”; 

- В новото направление” Информационни технологии за проектиране” – 
формиране на 4 последователни модула по 60 ч – достигане на 
изискваните по Наредбата 180 ч.; 

- Увеличаване на „Професионална практика за усвояване на професията” 
според Наредбата от 120 на 180 ч. 

Очевидно, приетият учебен план по спец. „Архитектура” може да се 
счита като „преходен” и се нуждае от подобрение, като се отчита по-пълно  
съдържателната част на всички дисциплини, логичната последователност и 
интегритета между тях. Това е необходимо както за водените дисциплини от 
катедрите в АФ, така и за тези от колегите от инженерните специалности и  
трябва да бъде реализирано до представянето на учебните планове за 
учебната 2017/2018 г. за утвърждаване от Академичния съвет. 

На заседание от 13.12.2016 г.  ФС предприе първи  стъпки към 
реализиране създаването на нова специалност в АФ - „Ландшафтна 
архитектура и ландшафтно планиране” – ОКС „магистър“ със срок на 
обучение 5 години, като обучението е в девет учебни семестъра и един 
дипломен. Създаването на тази специалност е залегнало в приетите от 
предишно ОС „Приоритети за развитие на архитектурното образование в 
УАСГ”. ФС  прие учебен план и учебни програми за новата специалност, 
разработени и предложени от екип от кат. ”Градоустройство”, воден от доц. 
д-р арх. Георги Бояров.  

Факултетният съвет одобри и балообразуването за прием на студенти по 
специалност  „Ландшафтна архитектура  и ландшафтно планиране“ – ОКС 
„магистър” , включващо освен определени оценки от ДЗИ и дипломата за 
средно образование, и оценката от конкурсния изпит по Рисуване „част 1” за 
спец. „Архитектура”.  

Новата специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно 
планиране” – ОКС „магистър“ беше приета и утвърдена от АС на УАСГ. 
Предвижда се обучението по нея да стартира от новата 2017/2018 учебна 
година. 

На същото заседание на ФС бяха приети учебният план и програми на 
учебните дисциплини за предложената нова магистърска програма  
„Пространствено планиране“- предназначена за студенти със завършена 
степен на висше образование, редовна форма, платено, със срок на обучение 
три семестъра, от които един дипломен. Тази програма е разработена от екип 
на кат. „Градоустройство”, ръководен от доц. д-р арх. Милена Ташева и доц. 
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д-р арх. Елена Димитрова. Тя е насочена към по-широк кръг от потенциални 
студенти, включително бакалаври по икономика, география и др. и не 
предвижда получаване на проектантска правоспособност. 

Новата магистърска програма беше утвърдена от АС на УАСГ, а 
обучението по нея се предвижда започне от новата учебна година. 

През м. юни 2016 г. бакалавърската програма по Урбанизъм при АФ на 
УАСГ беше отличена с престижно международно отличие - сертификат за 
качество на Асоциацията на Европейските училища по планиране (AESOP). 
Сертификатът удостоверява съответствието на програмата със стандартите за 
качество, залегнали в Хартата на асоциацията  и успешното интегриране на 
програмата в международния образователен процес. Сертификатът е със срок 
на валидност 6 години. 

1.3. Дипломиране 

През отчетния период се проведоха следните дипломни сесии:   
Юни 2016 г.  
Дипломната сесия през юни 2016 беше проведена от 4 държавни 

дипломни комисии с председатели: 
За специалност «Архитектура»: 
- Първа дипломна комисия – проф. д.н. арх. Бойко Кадинов; 
- Втора дипломна комисия – проф. д.н. арх. Жеко Тилев; 
- Трета дипломна комисия – проф. д-р арх. Калин Тихолов; 
- Четвърта дипломна комисия –проф. д-р арх. Иван Данов 
За специалност «Урбанизъм» ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър» – доц. 

д-р арх. Валери Иванов. 
Резултатите от дипломните сесии по двете специалности са следните: 
– втора дипломна сесия за студентите випуск 2016 за спец. 

«Архитектура»- ОКС «Магистър»- дипломирали успешно 31 студента. Успехът 
само от дипломната работа по катедри е показан в Таблица 5; 

– първа дипломна сесия за студентите випуск 2016 от специалност 
“Урбанизъм”  -  ОКС «Бакалавър» - дипломирали успешно 12 студенти; 

- втора дипломна сесия за студентите випуск 2016 от специалност 
“Урбанизъм”  -  ОКС «Магистър» - дипломирали успешно 4 студенти. 

Януари – февруари 2017 г.  

Дипломната сесия през януари-февруари 2017 беше проведена от 4 
държавни дипломни комисии със следните председатели:  

За специалност «Архитектура»: 
- Първа дипломна комисия – проф. д.н. арх. Бойко Кадинов; 
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- Втора дипломна комисия – проф. д-р арх. Георгий Станишев; 
- Трета дипломна комисия – проф. д-р арх. Калин Тихолов; 
- Четвърта дипломна комисия – проф. д-р арх. Иван Данов 
За специалност «Урбанизъм» ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър» – 

председател доц.д-р арх.Валери Иванов.  

Резултатите от дипломните сесии по двете специалности са следните: 
– първа дипломна сесия за студентите випуск 2017 за спец. 

“Архитектура”- ОКС”Магистър” - дипломирали успешно 120 (от 122) студенти. 
Успехът само от дипломната работа по катедри е показан в   Таблица 4; 

- първа дипломна сесия за студентите випуск 2017 за спец. «Урбанизъм»- 
ОКС «Магистър»- дипломирали успешно 6 студента; 

- втора дипломна сесия за студентите випуск 2017 от специалност  
Таблица 4. Успех от дипломната сесия януари-февруари 2017 

специалност «Архитектура» (от дипломни работи)   

 

 Таблица 5. Успех от дипломната сесия юни 2016 специалност 
«Архитектура» (от дипломни работи) 
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Във връзка с важното изискване на RIBA за участие на външни оценители, 
на последната дипломна сесия м. януари 2017 г. бяха поканени като 
наблюдатели представители на КАБ. Те присъстваха в работата на всички 
комисии и предстои предоставянето от тях на обобщен доклад, отчитащ 
техните наблюдения и препоръки.  

Във връзка с обхвата и начина на представяне на дипломните работи се 
наблюдава стремеж към унифициране на  изискванията към обема и 
съдържанието на дипломните работи към различните  катедри, както и пълно 
представяне на всички етапи от разработката на архитектурния проект. 
Отсъстват екипните разработки на дипломни работи (разбира се с ясно 
оформен личен принос на всеки член на колектива), а тяхното поощряване е 
друга препоръка на акредитационната комисия на RIBA.  

1.4. Докторантури 

През отчетния период се запазва тенденцията на увеличение на броя на 
докторантите, зачислени на редовна докторантура и на самостоятелна 
подготовка към АФ. Броят на обучаваните докторанти  към 02.2017 г. е 
следният: 

- общ брой действащи към момента докторанти – 27, от които 24 
държавна поръчка и 3 докторанти на самостоятелна подготовка; 

- отчислени през 2016 г. с право на защита – 11 души, всичките държавна 
поръчка; 

Спазването на изискванията за периодична отчетност и контрол за 
изпълнението на предвидените в индивидуалните планове дейности, 
съгласно  изискваната от ЗРАСРБ, правилника за неговото приложение и на 
ПУДПЗСД на УАСГ ,  създава условия за  подобряване  на крайните резултати 
от подготовката в докторантура. 

През 2016 г. ОНС „Доктор” придобиха шест души, сред които и колегите - 
арх. Йордан Христов (избран впоследствие за главен асистент към кат. 
„Промишлени и аграрни сгради”) и арх. Ангел Мазников от кат. „Технология 
на архитектурата”. 

Броят на обявените места за редовни докторантури по държавна 
поръчка за 2017/2018 г. е 12, разпределени както следва: 

 Докторски програми - форма на обучение - редовно   
• Теория и история на архитектурата 1 
• Опазване, реставрация и адаптация на паметниците  
 на архитектурата 2 
• Синтез на архитектурата с други изкуства,  

интериор и архитектурен дизайн 2 
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• Териториално, ландшафтно устройство и  
 градоустройство 2 
• Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения  

и детайли 6 
Разпределена по катедри: 

− Катедра „Технология на архитектурата” 1 
− Катедра „Жилищни сгради” 3 
− Катедра „Промишлени и аграрни сгради” 2 
− Катедра „Обществени сгради” 0 

Общо 13 

Провеждането на конкурсните изпити за кандидат-докторантите за 
настоящата учебна година приключи с 10 успешно представили се в конкурса 
докторанти: 
•  Теория и история на архитектурата 2 
• Синтез на архитектурата с други изкуства,  

интериор и архитектурен дизайн 2 
• Териториално, ландшафтно устройство и  
 градоустройство 3 
• Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения  

и детайли 3 
Разпределена по катедри: 

− Катедра „Жилищни сгради” 3 
Общо 10 

Класираните докторанти се явяват на изпит по чужд език. Предстои 
избор във ФС и зачисляване на приетите - обичайно е от 1 април. 

В Архитектурен факултет на докторантите са създадени условия за 
публикуване на резултати от научните изследвания от докторантските 
разработки. Освен Годишника на УАСГ, благодарение на участие в 
европейските програми за студентска, докторантска и преподавателска 
мобилност, докторантите имат възможността да публикуват свои изследвания 
и в чужбина. През 2016 г. са реализирани следните публикации на докторанти 
в Годишника на УАСГ и зад граница: 

- В Годишника на УАСГ – 11 докторантски публикации; 

- Публикации в чуждестранни списания и печатни сборници от научни 
конференции  - 12. 

През 2016 г. проф. д-р арх. Благовест Вълков защити  успешно 
дисертационен труд  на тема „Архитектурното творчество като символна 
дейност” за присъждане на  научна степен  „доктор на науките” в 
професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”.  
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1.5. Студентска и преподавателска и докторантска  мобилност в 
рамките на програмите на  ЕС  „Еразъм+“, „Еразмус Мундус проект 
AUSMIP+”,  „CEEPUS “  

През отчетния период е реализиран интензивен студентски обмен по 
програмата „Еразъм+” на ЕС. Действащи договори за реализиране на 
мероприятия по програмата са сключени с голям брой европейски училища 
по архитектура и урбанизъм – от Франция, Германия, Италия, Австрия, 
Испания, Белгия, Ирландия, Полша, Чехия, Словакия и др.,  

За учебната 2016-2017 участващите в изходяща студентска мобилност от 
Архитектурен факултет са 51.  

Приети чуждестранни студенти за входяща мобилност са 33. Този 
значителен  брой  показва, че АФ на УАСГ притежава определен авторитет 
като дестинация за международен студентски обмен – налице е двупосочност 
на студентския международен мобилитет. 

Студентите, класирани за практика през 2016г., са 37 бр.  
Преподаватели от АФ са участвали през 2016г. в международни 

конференции и други международни събития: 
- Доц. д-р арх. Милена Ташева е участвала в 3 международни 

конференции: „Оспорвани градове“, Мадрид; Европейски симпозиум за 
научни изследвания и в архитектурата и градоустройството, Университет 
Йон Минку, Букурещ; годишна конференция на мрежата Spa-ce.net 
„Управление на исторически градски и извънградски ландшафти в 
Централа, Източна и Югоизточна Европа“ в Леднице, Чехия; 

- Доц.д-р арх. Елена Димитрова: конференция в Кардиф, Уелс - Smart 
Energy Regions International Conference, COST Action 1104; 

- Доц. д-р арх.Елена, Димитрова, гл.ас.д-р урб. Ирина Мутафчийска, гл. ас. 
д-р арх. Ангел Буров – участие в националната делегация на РБългария  в 
световната  конференция на ООН - ХАБИТАТ III, Кито, Еквадор, октомври 
2016; 
През 2016 г., съвместно със  Строителния факултет участвахме в 

Университетска мрежа UE4SD (2013-2016) Програма за учене през целия 
живот, ERASMUS+) – мрежа от 52 европейски университети от 33 страни за 
ориентиране на учебните програми във висшето образование към тематиката 
на устойчивото развитие; 

Продължава нашето участие в програма ERASMUS+ - проект HE4SD 
(Higher Education for sustainable development) - oбразователна мрежа за 
обмен на опит – от 2013 с контактно лице за УАСГ доц.д-р арх. Е. Димитрова. 
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Продължава нашето участие в програма CEEPUS, Проект Мрежа за 
градски иновации (URBAN INNOVATIONS NETWORK, CIII-SK-0606-05-1516), от 
2011 – продължава. Това е мрежа за студентска, докторантска и 
преподавателска мобилност (контактно лице за УАСГ - Е. Димитрова) . 

1.6. Учебни практики и стажове 

През 2016 г. се проведоха предвидените в учебния план практики. 
Успешно бе изпълнена основната им цел – запознаване на студентите на 
място с архитектурни реализации, онагледяващи и затвърдяващи получените 
от тях познания.  

През 2016 г. за поредна година бяха традиционно проведени в чужбина 
две летни практики: 

- Лятна учебна практика за III курс по „История на архитектурата”, 
проведена в Италия; 

- Лятна учебна практика по „Технология на архитектурата”, проведена в 
Индия; 

Резултатите от двете практики бяха представени пред студентите в 
специално организирани презентации и изложби. Дългогодишната традиция 
на тяхното провеждане – повече от 10 години и представените резултати 
доказват тяхното особено значение в процеса на обучението на студентите по 
архитектура във факултета. 

1.7. Конкурси и изложби, студентски дейности 

Студентското участие в станалите традиционни конкурси, организирани 
със съдействието на водещи международни и български строителни фирми и  
през 2016г бе важна форма на студентска творческа активност, допринасяща 
за издигане на нивото на учебния процес.   

- Ежегоден конкурс с фирма Изовер- от 2010 досега; 
- Конкурс „Фасада Ceresit”с Хенкел България- 2016; 
- Конкурс „Керамична къща” с Винербергер, 2016; 
- конкурс за зална сграда на Баумит България 2016; 
- конкурс за студентска стипендия на името на арх. Димитър Богданов – 

„Амфион” 2016; 
- Конкурс на Етем България - от 2011; 

На 19.05.2016г. катедра "Технология на архитектурата" съвместно с 
дружество ТОНДАХ БЪЛГАРИЯ ЕООД проведе лекция с представяне на 
технически решения за покривни покрития и детайли на студенти от втори 
курс, специалност "Архитектура". Обучението се състоя в демонстрационния 
център на ТОНДАХ БЪЛГАРИЯ ЕООД в кв. "Овча Купел", гр. София.  
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През 2016 г. кат.”Рисуване и моделиране” организира две изложби на 
студентски рисунки: 

- в края на летния семестър на уч. 2015-2016 г – изложба на рисунки от 
практиката по рисуванена студентите от 1 курс; 

- през месец декември 2016 година -  изложба рисунки на студенти 
първи курс, специалност "Архитектура". 

През 2016 г. продължи полезната дейност на двете експериментални 
лаборатории към Факултета, привличащи студенти и докторанти за съвместна 
практическа работа:  

- Студио „Прожектиране” - творческа лаборатория за експериментална 
архитектура и алтернативни образователни формати, към катедра 
История и Теория на Архитектурата (ИТА) от Архитектурен Факултет към 
УАСГ. 

- Ателие за студентска работа по учебни и извънучебни проекти съвместно 
със сдружение Трансформатори в УАСГ ; 

В студио „Прожектиране” бяха проведени редица изложби, лекции, 
творчески дискусии, обсъждане на учебни проекти и учебни практики на кат. 
“История и теория на архитектурата”. Бяха представени и проведени 
архитектурни работилници: 2016 към „Мещра – Традиционни знания и 
занаяти“, работилница DIGITAL FABRICATION WORKSHOP; работилница Urban 
Software, организирана от Асоциацията на студентите по урбанизъм в 
България; работилница ИСУ 2016 "Дизайнът като медиатор". Сред 
проведените лекциите и дискусии бяха:  лекция на Теоклис Канарелис с 
участието на арх. Георгий Станишев; лекция на Дарън Баркър; лекция и 
дискусия на тема Деветашкото плато с участието на арх. Милена Металкова. 
Продължава редовното провеждане на започналите през 2015г. „Неформални 
срещи” на докторантите от УАСГ. Целта е да се създаде и развие докторантска 
общност в университета. Срещите са платформа, която дава на докторантите 
възможност да обсъждат въпроси, свързани с дисертациите като цяло, така и 
с конкретните темите на индивидуалните разработки. От ноември 2015г., 
досега са проведени 22 срещи -  веднъж на всеки две седмици.  

Темите на срещите са разнообразни, като се фокусират върху 
докторантурите и свързаните с тях дейности и въпроси. В зависимост от 
специфика на темата се кани подходящ презентатор или се организира 
дискусия. Някои от темите на срещите са: 

• начините за организиране на библиографии, референции и цитирания, 
както и различните програмни продукти, които могат да се използват за 
това;  
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• различните типове презентации, спрямо спецификата на аудиторията; 
• представяне на разработки на докторанти – както на отделни части от 

техните трудове, така и на завършени дисертации - своеобразни 
„репетиция“ за предстоящо участие в конференция, симпозиум или 
публична защита; 

• различните възможности за докторантска мобилност – програмите 
Erasmus+, AUSMIP, като тема са били както разказите на докторанти, 
осъществили вече мобилност по някоя от програмите, така и 
предстоящите възможности за обмен;  

• различните административни процедури, свързани с докторантурата; 
• възможностите за финансиране на разработките посредством ЦНИП; 
• възможностите, които предлага университетската библиотека.  

През месец  декември на 2016 година, дисциплина "Моделиране" и 
"Сдружение Трансформатори" организираха студентска работилница на тема 
"Тенсегрити структури". Във финалния етап няколко от най-добрите проекти 
бяха реализирани в пространството на вътрешния двор на УАСГ. 

През м. февруари 2017, група от шест студенти на УАСГ, под 
ръководството на доц. Милена Металкова-Маркова и в сътрудничество с 
Great Yarmouth Preservation Trust, създадоха арт инсталация в английска 
църква като част от проект за опазване на културното наследство. Целта на 
проекта е пространството да се използва за събития, изложби и инсталации и 
по този начин да се вдъхне нов живот на църквата, докато се търсят средства 
за нейното реставриране. Инсталацията е отразена в местните медии, както и 
в репортаж на BBC. 

2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА   
ДЕЙНОСТ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Научно-изследователската и художествено творческата дейност на 

преподавателския, докторантски и студентски състав на Факултета има важна 
роля в издигане на качеството на образованието по архитектура и урбанизъм 
в УАСГ.   

През отчетния период е реализирана съществена научна продукция, 
участия в научни конференции, публикуване на книги и монографии, учебни 
помагала и др., в това число: 

- 11 докторантски публикации в Годишника на УАСГ; 

- 12 публикации на докторанти в чуждестранни списания и печатни 
сборници от научни конференции;    



15 
 

- 9 монографии; 
- 10 доклада на преподаватели от АФ на научни конференции; 
- 4 доклада на преподаватели на международни научни форуми; 
- 21 публикации на преподаватели в България; 
- 8 публикации на преподаватели в чуждестранни издания; 

На 7 юли 2016 бе представена в  книга на английски език  „Архитектурна 
теория и критика” (арх. Г. Станишев - автор, съставител, директор на 
програмата), която представя магистърската програма по Архитектурна 
теория и критика, стартирала в УАСГ през 2014г. с първи випуск дипломирал 
през 2016г.  

Участие в научно-изследователски проекти 
• Елена Димитрова е ръководител на екип на УАСГ в спечелен конкурс и 

подписан договор за изследователски проект от Програма Хоризонт 
2020: Проект “Energy CHOices supporting the Energy Union and the Set-
plan” (Енергийни избори в подкрепа на Енергийния съюз и Плана за 
стратегически енергийни технологии, акроним ECHOES), 2016-2019.  
Договор No: 727470 с EK, LCE-31-2016-2017, покана H2020-LCE-2016-2017 
(COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY – Конкурентноспособна 
нисковъглеродна енергия); 

• Одобрени за финансиране на научни проекти към ЦНИП на общо 
основание – 3бр. за 2016г. (доц. д-р арх. Елена Димитрова, доц. д-р арх. 
Милена Металкова – Маркова, гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов; 

• Одобрени за финансиране научни проекти –  2бр. за 2017г. (доц. д-р 
арх. Елена Димитрова, гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов) 

Художествено-творческата дейност е свързана с изработването на 
инвестиционни проекти и устройствени планове, участие в наши и 
международни конкурси, участие в изложби, различни медийни изяви.  

През 2016 г. бяха организирани няколко самостоятелни изложби на 
преподаватели от кат. „Рисуване и моделиране” в художествени галерии 
извън Университета. 

Следва да се отбележи и активното участие на преподаватели от АФ в 
дейността на различни държавни административни органи - експертни 
съвети и междуведомствени работни групи към МРР и МИП, а така също и в 
акредитационни комисии. Доц. д-р арх. Виолета Комитова бе избрана за зам. 
министър на МРРБ в служебния кабинет на проф. Герджиков. Представител на 
АФ е член на Експертен съвет за наука, технологии и иновации към Кмета на 
Столична община. 
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Международна дейност в Архитектурен факултет   

През 2016 г Архитектурният факултет развива значима международната 
дейност.    

Участието на АФ в мероприятия на RIBA беше на ниво студентски, 
докторантски и преподавателски дейности. 

- Участие на преподавател и докторант, защитили докторските си 
дисертации,  в ежегодния научен семинар в Лондон на RIBA – гл. ас. д-р 
урб. Ирина Мутафчийска и докторант по „Теория и история на 
архитектурата” Антонина Илиева представиха своите докторски 
разработки пред преподаватели и студенти от UK. Резюмета на 
докладите им се публикуват в годишното издание на Кралския съюз на 
британските архитекти; 

- Лекция на британски експерт по опазване на архитектурното наследство 
Дарън Баркър на тема "Реставрация на сгради паметници на културата 
във Великобритания", ноември 2016; 
През 2016 г. бяха реализирани редица участия на преподаватели, 

студенти и докторанти от АФ в международни прояви: 
- Студентите от V-ти курс Богдан Радичев, Радослав Тодоров и Росен 

Йорданов (проект към катедра Жилищни сгради) се класираха  на 1 
място в  12-то международно издание на студентския конкурс, 
организиран от ISOVER за мултикомфортна пасивна къща, проведен от 
25 до 28 май 2016 г. в столицата на Беларус – Минск  сред 54 студентски 
екипа от 23 страни. 

- Архитектурният факултет на УАСГ спечели награда в инициативата 
Ultimaker Education challenge - Студентите от 5 курс в катедра "Интериор 
и дизайн в архитектурата" със своите разработки от дисциплината 
"Лаборатория по дизайн". Наградата :  3D принтер Ultimaker 3,  Обучение 
от B2N - официален представител на Ultimaker за България, Филамент за 
1 година, Диплома от Ultimaker Education challenge. 

- На VI Международен фестивал на архитектурно-строителните и 
дизайнерски училища на Евразия (VI International Festival of Architectural, 
Civil Engineering and Design Schools of EURASIA) с главен организатор 
Казахская головная архитектурно-строительная академия (КазГАСА), 
състоял се в периода 07-10 септември 2016 г. в гр. Никозия (Lefkosa, 
Северен Кипър), трето място за дипломна работа в категорията 
“ARCHITECTURE OF DWELLING AND PUBLIC BUILDINGS” спечели Христо 
Димитров Тритаков от АФ. Тема на дипломната работа: „(под) Водна 
колония – нос Шабла“. 

Международни посещения, лекции, чествания 
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1. На 16 май 2016г. беше проведена официална церемония по тържествено 
удостояване на световноизвестния архитект Марио Бота с почетно 
академично звание „Доктор хонорис кауза“. Признанието от страна на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия е за неговия 
професионален и академичен принос в световната архитектура. 
Церемонията бе съпроводена с публична лекция и авторска изложба и 
се превърна в забележително събитие в културния живот на София. 

2. Тържествено честване на 125-та годишнина от рождението на проф. арх. 
Санчо Белковски, чл. кор. на БАН  – първи избран ректор на Висшето 
техническо училище и единствен архитект, заемал най-високата 
ръководна длъжност в университета с откриване на паметна плоча в 230 
зала – съвместно с ръководството на Университета и САБ. 

3. На 22 ноември 2016  - лекция  за  британския опит в опазването на 
архитектурното наследство, изнесена от на  г-н Дарън Баркър от 
британски институт по опазване на културното наследство /по покана на 
катедра "История и теория на архитектурата"/.  

4. Посещение в Арх. факултет на 17 юни 2016 на делегация от  
преподаватели, студенти и декана проф. Карл Занкл /Prof. Karl Zankl/  от 
Факултета по архитектура и строително инженерство към Университета 
по приложни науки в град Вюрсбург, Германия. Гостите се запознаха с 
обучението във факултета и изслушаха  лекции за архитектурата на 
София и България от проф. Г. Станишев, доц. Я. Кьосев, арх. Милена 
Нанова. 

3. РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ. ХАБИЛИТАЦИИ.  

През изтеклата 2016 година бяха проведени конкурси за заемане на 
академични длъжности. В резултата на това АФ има 1 нов доцент, 2 нови 
професори и 3 нови главни асистента.  

Назначени са 4 нови асистента.  

Обобщената справка за състава на преподавателите в АФ на УАСГ към 
02.2017г. е следната:  

Преподаватели 
на ПТД Общ брой 

Възраст  

До 40 г. 41 - 50 г. 51-60 г. Над 60 г. 

Хабилитирани 32 2 8 12 10 
Нехабилитирани  с 
ОНС „Доктор” 26 6 13 8 1 
Нехабилитирани 
без ОНС „Доктор” 26 10 8 7 1 

Общо на ПТД: 86 18 29 27 12 
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Академичен състав на АФ на УАСГ на ОТД към м. февруари 2017 г.  

Катедра  ГРАД ЖИЛ  ИДИЗ ИТА ОБЩ ПРО РИС ТА ОБЩО 

Доценти 7  2 3 1 4 4 4 25 
Професори   1 1 1 2 1 1  7 
Общо хабилит. 7 1 3 4 3 5 5 4 32 
Асистенти  2 4 1 5 4 3 4 6 29 
Главни ас.  6 4 4 3 1 4 2 1 25 
Общо:  ПТД 15 9 8 12 8 12 11 11 86 

 
 
 

       Образователни 
и научни ст. 

Академична 
длъжност Катедра Средна Асист Гл. 

асист. 
  възраст      ОНС     

  г.    Д.н.   Д-р Проф Доц. 
Градоустройство 47 2 6   13   7 
Жилищни сгради 50 4 4   5 1  
Интериор и дизайн 48 1 4   7 1 2 
История и теория 49 5 3   7 1 3 
Обществени  сгради 52 4 1 1 5 2 1 
Промишлени сгради 54 3 2   9 1 4 
Рисуване и моделиране 49 4 2   3 1 4 
Технология на 
архитектурата 49 6 1   6   4 

ОБЩО : 50    1  55 7 25 
 

Процентът от преподавателите в АФ с ОНС „доктор” е 64%. 

Процентът на хабилитираните преподаватели от общия брой е 37%. 

 
Може да се констатира, че във Факултета са създадени благоприятни 

условия за академичното израстване на преподавателския състав – 
възможности за публикуване в Годишника на УАСГ, участие в научни 
конференции, семинари и др.  

Предвид немалката средна възраст на преподавателския състав а 
Архитектурен факултет (50 г.), той очевидно има нужда от подмладяване. 
Естествен ресурс в тази посока са докторантите. Развитието на обучението за 
придобиване на ОНС „Доктор” в последните години, включително и през 2016 



19 
 

– поддържане на едно високо ниво на броя на обучаваните докторанти, е път 
към осигуряване на по-добри условия за подмладяване на преподавателския 
състав. Докторантите представляват активен ресурс от професионалисти с 
преподавателски потенциал, който се използва пълноценно в преподаването 
в редица от учебните дисциплини.  

4. МАТЕРИАЛНА БАЗА , ПОЛЗВАНА ОТ ФАКУЛТЕТА 

В материалната база, използвана от факултета се поддържа в 
задоволително състояние, благодарение на периодичните ремонти. 
Компютрите в учебните зали на компютърната лаборатория (806 и 807) все 
още дават възможност за използване на най-новите версии на преподаваните 
програмни продукти.  

За нуждите на обучението по новите магистърски програми на английски 
език е оборудвана и снабдена с презентационна техника зала 211 
(предназначена за заседателна зала на АФ).  

Разпределението по предназначение, площ и капацитет на 
помещенията, ползвани от АФ, е показано в Таблица 6. 

Таблица 6.  Обща и специфична учебна база на АФ за нуждите на ОКС 

УЧЕБНА БАЗА НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩ 
[m2] 

БРОЙ 
РАБОТНИ 

МЕСТА 
ВТОРИ ЕТАЖ: 

Лекционни зали № 230 магистърски програми на англ. език 200  250 
 № 211 – корпус Б 100 30 

 № 220, 227 – ползване по разпис заедно с 
други факултети 2 х 150 2 х 200 

Административни 
помещения 

Канцелария на факултета 30 2 
Кабинет на декана 40 1 
Кабинет на зам.-деканите 20 2 
Семинарна зала – факултетски съвет 200  

Експозиц. площи Изложбена зала 150  
    

ТРЕТИ ЕТАЖ: 

Архитектурен 
кабинет Лекционни зали 315 и 316 2 х 100 

 40 

 Заседателна зала 315А 50 20 
 Архитектурен кабинет – информация 50  

Специализирани  
лаборатории и 

кабинети  

Катедрена библиотека със 
специализиран кабинет за обучение на 
кат.”Технология на архитектурата” 

70  25-40 

СЕДМИ ЕТАЖ:  

Катедрени 
канцеларии №№ 713, 716, 721 3 х 40  

Кабинети на №№ 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 18 х 20 18 х 2 
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преподаватели 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 717, 
718, 719, 720 

ОСМИ ЕТАЖ:  
Учебни зали №№ 801, 802, 803, 805 4 х 100 3 х 40 

Специализирани 
лаборатории и 
компютърни  

зали 

Зала 804 – Лаборатория „ГИС”  
Зала 806 – Лаборатория „AutoDESK & 
Graphisoft” 
Зала 807 – Лаборатория „AutoDESK & 
Graphisoft” 
Зала 808 – Мултимедийна лаборатория 
за обучение по опазване на културно-
историческо наследство 

4 х 100 4 х (12+1) 

ДЕВЕТИ ЕТАЖ:  
Учебни зали №№ 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 8 х100 8 х 40 

ДЕСЕТИ ЕТАЖ:  
Катедрени 
канцеларии №№ 1013, 1016, 1021 3 х 40  

Кабинети на 
преподаватели 

№№ 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 
1020 

18 х 20 18 х 2 

ЕДИНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  
Катедрени 
канцеларии № 1103 100  

Кабинети на 
преподаватели №№ 1101, 1102 2 х 20 2 х 2 

Зали по рис. и 
моделиране №№ 1104, 1105, 1106, 1107 4 х 100 4 х 40 

ДВАНАДЕСЕТИ ЕТАЖ:  
Зала по изобраз. 
средства № 1201 100 40 

                                                                                                     
Макетно ателие № 1202 200  

Лаборатории на Аф, предназначени за студентска работа по учебни и 
извънучебни проекти, както и за развитие на алтернативни образователни 
формати:   

- Мултидисциплинарна работилница – студентско студио 
„Прожектиране”  

- FabLab - Ателие  сдружение Трансформатори в УАСГ ; 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
През 2016 година представители  на Архитектурния факултет участваха в 

органите на управлението на УАСГ, а именно : 

доц. д-р арх. Валери Иванов – зам. Ректор на УАСГ -  Зам.-ректор по 
научната и приложна дейност; 
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доц. д-р арх. Боян Георгиев  -  директор на Център по международна 
дейност и мобилност; 

Участие на представителите на Архитектурния факултет в работата на 
Академичния съвет  : 

Проф. д.н. арх. Бойко Кадинов,  проф. д-р арх. Асен Писарски , проф.  
Христо Харалампиев,   доц. д-р арх. Валери Иванов,  доц. д-р арх. Боян 
Георгиев, доц. д-р. арх. Милена Металкова,  доц. д-р.арх. Панайот Савов и 
представител на студентите в АФ 

Доц. д-р арх. Екатерина Сентова е председател на Контролния съвет на 
УАСГ. 

Факултетският съвет на Архитектурния факултет проведе 15 заседания 
през отчетния период.  

Като Декан на АФ бих искал да подчертая екипната работа на деканския 
колектив и приноса на  заместник-деканите - доц. д-р арх. Орлин Давчев и 
доц. д-р арх. Гичка Кутова за реализиране на общите цели, които стоят пред 
деканското ръководство и АФ. Зам. деканите натрупаха организационен опит 
и екипът има всички условия да работи по-добре в следващите месеци и 
години. 

Административните дейности на Деканата през отчетния период, 
реализирани от факултетната канцелария, бяха на необходимото ниво, 
благодарение на организатора на Канцеларията на АФ - г-жа Настя Павлова  и  
на инспектора  -    г-жа   Красимира Шопова.  

Добрата комуникация между факултетната и катедрените канцеларии 
допринесе за създаване на необходимата организация на дейностите във 
Факултета. Поддържането на тази добра комуникация е от особено значение 
в условията на намаляване на катедрените секретарки, обслужващи като 
правило по две катедри. Значима е тяхната роля за безпроблемното 
функциониране на катедрените канцеларии. Важна роля имаха и 
ръководителя на компютърната лаборатория, служителите към архитектурния 
кабинет и макетното ателие за безпроблемното функциониране на тези 
факултетни звена. 

При сегашните ресурси възможностите за своевременно информиране на 
студентския и преподавателския състав за актуалните събития от живота на 
факултета и достъп до информация, свързана с пълноценното организиране 
на учебните дейности се извършва през сайта на УАСГ и АФ, както и чрез 
достъп до вътрешната университетска мрежа.  

Поддържането на личните страници на преподавателите и страниците на 
катедрите, актуализиране на данните в тях, както и материали и учебна 
информация,  изисквания към студентските проекти и изпити и т.н. за водени 
дисциплини е необходимо и с оглед различни акредитационни процедури, 
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отчети и т.н. , както и за публично представяне на преподавателите от АФ – 
водещ център в архитектурното образование в България.  

Има съществено подобрение в своевременното въвеждане от 
преподавателите на оценките от изпити и курсови проекти, но все още този 
дългогодишен хроничен проблем не е решен напълно и  все още съществуват 
проблеми при административното обслужване на студентите, затруднява се 
тяхното кандидатстване за стипендии, стажове, изготвяне на справки и т.н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В отчетния период са реализирани някои значими постижения на АФ в 
поддържане и развитие на нивото на образователните и съпътстващи 
дейности – създаване на специалност „Ландшафтна архитектура и 
ландшафтно планиране” ОКС „магистър” и новата магистърска програма 
„Пространствено планиране”. Разширяващото се участие на АФ в активен 
международен живот е положително явление. Наред с редовния учебен 
процес е налице стимулиране и развитие на съпътстващи и алтернативни 
формати на обучение, генериращи значим интерес и активност у студентите. 
Същевременно, има още значително поле за усъвършенстване на различни 
аспекти от живота на факултета. Приоритетна задача е усъвършенстването на 
учебния план за спец. „Архитектура”. Той се нуждае от подобрение, като се 
отчита по-пълно  съдържателната част на всички дисциплини, логичната 
последователност и интегритета между тях - необходимо за водените 
дисциплини от катедрите в АФ и за тези от колегите от инженерните 
специалности. Реализацията на тази важна задача е със срок до 
представянето на учебните планове за учебната 2017/2018 г. за утвърждаване 
от Академичния съвет. 

В заключение бих искал да изразя своята увереност, че както  деканското 
ръководство, така и всеки член на факултета ще положи необходимите усилия 
за запазване и утвърждаване на водещата роля на Архитектурния факултет в 
образованието по „Архитектура” и „Урбанизъм”в България и да поддържа 
авторитета на образованието ни в европейски контекст.  

 
 

София, 28.02.2017 г.     Декан на АФ:  
 проф.д-р арх. Асен Писарски 
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