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Магистърската програма по „Пространствено планиране“ в 
Архитектурния факултет, задочна форма на обучение, е 
предназначена за студенти със завършена степен на висше 
образование (бакалавър или магистър). Продължителността на 
обучение е три семестъра.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Програмата има за цел да 
разшири хоризонта на 
различни специалисти от 
различни професионални 
области върху 
пространствените аспекти на 
развитието, да подпомогне 
интердисциплинния диалог в 
процеса на управление на 
територията, като открои 
специфичният им принос за 
регионалното и градско 
развитие и планиране.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Програмата има за задача да 
изгради у студентите:

2.Умения за: 

•Концептуално мислене и 
практическо прилагане на 
концепциите чрез 
инструменти, мерки и проекти;
  
•Работа с инструменти, 
използвани в полето на 
урбанизма; техники за 
събиране, обработка и анализ 
на данни , вкл. чрез използване 
на съвременни технологии; 

•Техники и инструменти за 
графично представяне  и 
пространствено планиране и 
моделиране; 

•Методи за генериране на 
идеи и предложения в 
стратегическото планиране, 
мониторинг и оценка при 
приложението на 
стратегически и оперативни 
планове;
 
•Ефективна професионална 
комуникация, медиаторство и 
екипна работа в процеса на 
планиране. 

 

3.Отношение към: 

•Пространственото и градско 
планиране като дейност, 
ориентирана към решаването 
на обществени потребности 
съгласно принципите на 
устойчивото развитие;

•Екипната мулти- интер-, 
трансдисциплинна дейност в 
полето на урбанизма;

•Социо-културните 
предпоставки в организацията 
на околната среда;

•Ценностите и етиката в 
професионалния диалог в 
регионалното и градско 
планиране.

Придобита квалификация след
завършване на програмата: 
Специалист по пространствено 
планиране
Завършилите програмата нямат 
право на придобиване на 
ограничена или пълна
проектантска правоспособност. 
(чл.10, 12, 13 отЗКАИИП)
по устройствено планиране.

1.Знания, свързани с обекта на 
пространственото планиране:
 

•Природната и антропогенна 
среда, устойчивото развитие и 
ефективното използване на 
ресурсите;

•Оценяването и управлението 
на околната среда, 
анализирането и прогнозирането 
на бъдещите обществени 
потребности;  

• Характера, целите, теорията, 
историята и методологията на 
пространственото планиране; 

•Инструментите за планиране и 
приложението им и културните 
различия в урбанизма на 
европейско и световно равнище; 

•Политическия, институцио- 
налния и правен контекст на 
урбанистичната практика;

•Връзката на пространственото 
планиране с другите видове 
планирания; 

•Работата в мултидисциплинни и 
трансдисциплинни екипи; 
разработването на планове, 
програми и мерки и 



Зимен семестър: 
Икономика на 
пространственото развитие; 
Ресурсна и енергийна 
ефективност в градското 
планиране и управление; 
Градоустройствено 
проектиране и градски дизайн. 

3.Свободно-избираеми 
дисциплини 

(по две дисциплини от пет възможни 
на семестър по избор на студента):
 
Летен семестър: 
Професионална етика; 
Стратегическо планиране; 
Съвременна урбанистична 
практика; Глобализация и 
урбанистично развитие; 
Културно наследство.

Зимен семестър: 
ГИС; Оценка на въздействието 
върху околната среда; 
Управление на проекти; 
Извънградски територии, 
Ландшафтно планиране.

Дипломирането се 
осъществява през третия 
семестър след успешно 
разработена и защитена 
дипломна работа или 
дипломен проект. 

ПРИНЦИПИ НА УЧЕБНИЯ
ПЛАН
Основните принципи на учебния 
план са насочени към 
задоволяването на 
необходимостта от нови 
практически знания и умения в 
процеса на разработваните 
планови инструменти в 
страната (Общи устройствени 
планове, Интегрирани планове 
за градско възстановяване и 
развитие, Схеми за 
пространствено развитие) и 
възможностите за интегриране 
на специалистите от различни 
професионални направления в 
цялостния процес на тяхното 
разработване и приложение:

•Високо академично ниво на 
преподаване, което да осигури 
концептуално мислене и умения 
за практическо приложение на 
получените знания и умения;

•Включване на 
професионалисти от практиката 
в рамките на учебния процес; 

•Осигуряване на съвместна 
работа (в два от проектите) със 
студенти от специалност 
Архитектура и специалност 
Урбанизъм

• Обучението в програмата 
обхваща три семестъра (два 
учебни и един дипломен). 
Учебният план обхваща задължи- 
телни, задължително-избираеми и 
свободно-избираеми дисциплини.

ДИСЦИПЛИНИ

1.Задължителни дисциплини: 

Летен семестър: 
История и теория на 
урбанизма; Методология на 
урбанизма; Градоустройство; 
Устойчиво развитие – принципи 
и урбанистични аспекти, 
Интегрирано 
планиране(проект).

Зимен семестър: 
Регионално планиране; 
Регионална и урбанистична 
статистика; Урбанизъм и 
законодателство.

2.Задължително-избираеми 
дисциплини

(по две дисциплини от четири 
възможни на семестър в зависимост 
от завършената специалност и 
професионално направление на 
квалификацията на студента):

Летен семестър: 
Градска инфраструктура; 
Оперативни програми и 
национални стратегически 
документи, Урбанизъм и 
градско управление; Системи 
за пространствено планиране в 
Европа, Градско обновяване и 
урбанистични аспекти, Общ 
устройствен план (проект).



ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Завършилите програмата ще могат да се реализират като експерти, 
изследователи и консултанти в публичния сектор, в звената на 
държавната и общинската администрация, в частния сектор и в 
неправителствени организации в условията на нарастващите 
обществени потребности за интер-, мулти- и трансдисциплинен диалог 
и сътрудничество за устойчиво управление, устройство и ползване на 
националната територия. Програмата е полезна и за работещи в 
горепосочените сектори за развитие и актуализиране на знанията и 
уменията им  в областта на пространственото планиране и 
управление с оглед подобряване на професионалната има 
ефективност и кариерното им развитие.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА 

В съответствие с Класификатора 
на областите на висше 
образование и професионалните 
направления (ДВ, бр. 64/2002 г., 
актуализиран през 2011 г.), 
програмата е ориентирана към 
следните категории студенти  с 
придобито във висши учебни 
заведения в страната висше 
образование (бакалавър или 
магистър) от направления:
Администрация и управление,
Архитектура, строителство и 
геодезия (без завършилите 
специалностите архитектура и 
урбанизъм); Биологически науки;
Горско стопанство и туризъм;
Енергетика; Икономика;
Информатика и компютърни 
науки; История и археология;
Комуникационна и компютърна 
техника; Науки за земята; 

Национална сигурност; 
Обществени комуникации и 
информационни науки; 
Политически науки; Право;
Социология, антропология и науки 
за културата; Транспорт, 
корабоплаване, авиация

ОБУЧЕНИЕ

Занятията се провеждат под 
формата на лекции, упражнения 
и курсови проекти. През първата 
седмица от семестъра се 
провеждат присъствени лекции. 
Проектите се разработват в екипи 
със студенти от други 
специалности при задължително 
присъствие поне три пъти по 
време на редовния семестър.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ

За кандидатстване, в 
канцеларията на кат. 
"Градоустройство" от 9 до 16 ч. 
се подават следните 
документи: 

•Диплома за завършено ви- 
сше образование с успех от 
следването не по-нисък от 
добър 4.00. 

•Автобиография

•Мотивационно писмо (една 
страница в свободен текст).

Кандидатите, завършили в 
чужбина, предварително 
преминават през процедура за  
признаване на образованието 
им съгласно Наредбата за 
държавните изисквания за 
признаване на придобитото 
висше образование и завършена 
степен на обучение в чужде- 
странни висши училища. 

Одобрението на кандидатите се 
извършва от катедра 
Градоустройство.

Присъствените учебни занятия 
започват на 12.03.2018г.
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