
ГОДИШЕН КОНКУРС  
 

НА ТЕМА ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’,  
ЗА 3-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ АРХИТЕКТУРА, УАСГ 

С ДАТА НА ПРЕДАВАНЕ 14.06.2018 г. 
 

ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА СА:  
КАТЕДРА”ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”, УАСГ  

И  
„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

 
 

1. ОБЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ КОНКУРС 
Студентският годишен конкурс на тема ’’НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ 
ЗА ЗАЛНА СГРАДА’’ се обявява и е с начало на дата 12.05.2018 г. 
 
 

2. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 
Всеки студент от 3-ти курс, специалност Архитектура, УАСГ, желаещ да 
участва в конкурса, следва да се запише до 13.06.2018 г. (по време на защита на 
курсовия проект), в официалния списък в канцеларията на Катедра”Технология 
на архитектурата”, УАСГ. Записването е отворено до края на работния ден 
на 13.06.2018 г.  
Всеки студент, записан за участие, следва да предаде проекта си на комисията, в 
която е защитил на курсовия си проекти. 
 
 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
- В конкурса могат да участват всички студенти, независимо от оценката, 

която са получили на защитата, с изключение на получилите 
оценка Слаб (2); 

- Участва се с проектите разработвани през семестъра и представени за защита 
на хартиен носител в съответен формат; 

- Всички заявили участие следва да подготвят проектите си и в електронен вид 
за докладване с медия до 14.06.2018 г., когато ще се състои докладване само 
на номинираните от журито проекти. 

- Допуска се на 14.06.2018 г. представяне на  допълнителни материали – 
3D визуализации, макети, анимации и други, по преценка на участника. 
 
 

4. ПРОГРАМА НА КОНКУРСА 
13.06.2018 г.(сряда) 
до 17,00 часа в каб.301 и/или в залите за защита: 
Предаване на конкурсните проекти. 
 
14.06.2018г. (четвъртък) 
от 10,00 часа до 12,00 часа в каб. 301: 
I заседание на Журито за определяне на номинираните конкурсни проекти, 
които ще се докладват и ще участват в Изложбата на конкурса 
 
12,00 часа фоайе пред Аула, втори етаж: 
Подреждане на изложба на проектите  



(всички студенти, участници в конкурса се информират в каб. 301 относно 
включване в аранжирането на изложбата, като си осигурят  всички необходими 
материали за излагане на проектите си). 
13,00 часа: 
II заседание на Журито за определяне на номинираните проекти, които ще 
вземат участие в докладването и последващото класиране за наградите 
16,00 часа: 
Журито обявявана номинираните проекти за участие в докладването за 
последващото класиране за наградите 
16,10 часа: 
Начало на докладването на конкурсните проекти 
18,30 часа: 
Обявяване на класирането. Награждаване. Коктейл 

 
 

5. НАГРАДИ 
Наградите са осигурени от организаторите, както следва: 
 
Катедра”Технология на архитектурата”, УАСГ 
I награда – 400 лева. 
II награда – 200 лева. 
III награда – 100 лева. 
 
„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
Специална награда – 300 лева 
6 номинации за три двугодишни стипендии – по 1000 лева всяка година. 
 
 

6. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 
Номинираните студенти за участие в докладването и окончателното класиране 
ще бъдат освободени от първата част на изпита по дисциплината 
АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ с оценка Отличен (6), ако и двете оценки от 
междинните обсъждания са по-високи от Добър(4). 
Изборът на спечелилите трите броя двугодишни стипендии сред шестте 
номинирани студента е от комисия от БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД след лична 
среща-интервю в срок до 30.09.2018 г. 
 
 

7. ЖУРИ 
Журито на студентския конкурс включва: 
- Всички преподаватели от Катедра”Технология на архитектурата”; 
- Представители на БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД; 
- Представители на Ректорското ръководство на УАСГ, и на Деканското 

ръководство на Архитектурен факултет, УАСГ. 
 
 

ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ 
 
 

КАТЕДРА”ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” 
                                                                                                 Доц. д-р арх. Гичка Кутова, Ръководител катедра   

 
„БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

инж. Надя Начева, Маркетинг директор 


