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З А Д А Н И Е  
за проектиране на  

“ Ц Е Н Т Ъ Р   З А   К У Л Т У Р А   И   Д Е Б А Т И ” 
      Обществени са сградите, в които хората се събират, за да преживеят 

 и извършат нещо важно заедно, споделяйки общи потребности и отговорности 
О Б Щ И   Б Е Л Е Ж К И 
     Центърът за култура и дебати представлява публично средище,където артистистичния експеримент 
(кино,видео,музика,визуални изкуства и граничните им форми),т.е. изкуството,което прескача границите на конвенционалното и 
публичните дебати по “горещи” социално-политически теми си дават среща. 
     Пресечни точки в тези контакти са отвореност на възприятията,липсата на предубеденост,толерантност към различното. 
     Центърът за култура и дебати ще даде възможност за : 

 въвеждане на най-младото поколение българи в обществения живот и развиване на културата му на участие в него; 
 събиране на артисти заедно,готови да поставят под въпрос традиционното възприятие за изкуствата и границите на 

отделните жанрове; 
 за реализация и разпространение на проектите на такива артисти; 
 осигуряване на форум,който да стимулира публичните дебати и който да развие една “империя на толерантността”; 
 образоване на ново поколение политически лидери; 
 въвеждане на нови идеи в обществената политика; 
 събиране на културния и политически елит на нацията. 

      Представянето на тези неща в центъра поставя въпроса за качеството на пространствата,тяхното свойство да служат за 
възприемането на даден обект или събитие и да пораждат разкриването на качества,които предизвикват интерес.Тази задача 
се възлага на архитектурата-в изграденото пространство да се разкрият тихо и дискретно присъщите на всеки разположен в него 
обект или случка качества.За целта архитектурата си служи със своите присъщи средства : 

I. да съумее да осигури възприемането на явленията в пространство,в “обвивка”; да си служи с акустиката и условията за добра 
видимост ; 

II. да осигури на събитията или обектите такова “присъствие”, на което тяхното вместващо пространство да съответства. 

      С цел постигането на тези цели архитектурата си служи със своето свойство-осъществяването им още в проекта.Тя мобилизира 
своите понятия,правила и процедури,чието владеене определя компетентността на архитекта.      
    Центърът за култура и дебати  е основан от неправителствени организации и отделни личности и се представлява от българската 
фондация “Гъливер клиринг хаус-София”.                                 
Какви дейности и какви произведения ще бъдат представени,защо и за каква публика ? 
      Центърът ще има постоянна програма,както и ще приема гостуващи събития. 
      Регулярната програма включва : 

 публични дебати по горещи въпроси,водени от определящи общественото мнение личности с участието на политически и 
културни фигури,обществени лидери,млади активисти.Ангажиран в отразяването на дебатите е един от телевизионните 
канали; 

 публични представяния-неакадемични лекции на български и чуждестранни интелектуалци по важни въпроси на 
съвременния свят; 

 представяне на театрални,танцови,видео и визуални спектакли,концерти,филми и дискусии по тях; 
 ко-продукции и представяне на артистични проекти,които съответстват на цялостната философия на ЦКД “Червената къща”; 
 представяния на най-интересното от европейското и световно cutting-edge изкуство; 
 подготовка в области на изкуството,които не са застъпени в българското художествено образование  

                ( артистичен,управленски и технически training ); 
 дейности на различни артистични артистични и граждански групи,вкл.премиери на нови книги,представяния на политически 

анализи и др.; 
 ресурсна библиотека,разполагаща с ключови заглавия и текуща световна периодика в областите,застъпени от дейността на 

центъра,както и видеозаписи на произведения на изпълнителските изкуства; 
 бар и интернет кафе-място за неформални дискусии. 

      Експонатите и събитията се избират в зависимост от различния им характер : 
чертежи,рисунки,фотографии,макети,актове...,а също и в зависимост от 
различния им мащаб и размери,изисквания за специфична организация на 
пространствата и естествената светлина,както и на акустичните параметри за 
максимално доброто им представяне.  
      Целите на Центъра са многостранни,но определянето им зависи от идеите и 
на дипломантите. 
      Публиката е разнородна.Така архитектурата е представена в присъщо 
общочовешкото й предназначение и значение. 
ЕДНО МЯСТО В СОФИЯ 
      Ситуацията се намира в югозападната част на София в район Красно село, на 
мястото на парк „Лагера“. Не са налице преки исторически или смислови 
предпоставки (“памет”), които да влияят при формирането на идеите. Налага се 
да се правят проучвания по отношение на този тип сгради, както и на мястото в 
парковия му контекст, а и в контекста на пространството пред обредната зала 
„Красно село“ от южната страна на бул. „Цар Борис III“, възможната връзка 



между парк „Лагера“ с въпросното пространство и т.н. Няма налични архитектурни намерения,заявени с план или текущо 
строителство. От всичко това следва относителна свобода на проектантското поведение. 
             ОРГАНИЗАЦИЯ  НА ПРОЕКТА 
 1.  Проектът ще бъде предшестван от ПРОУЧВАНЕ- по време на Преддипломната практика : 
Проектиращият трябва   да борави с проблеми от философско, историческо, социално и градоустройствено естество. Налага  се да се 
проучат специфични дейности и поведения, да се изследват конкретни обекти и се създадат предпоставките за проектиране на 
конкретни и съответстващи пространства.Всяко архитектурно проучване се прави по две успоредни различни направления : 
 
 

а. Изследвания върху характеристики на 
предпоставящите проекта фактори : 

- хора- типични                                                                                                                                             
специфични (различни); 

- отношения; 
- дейности. 

• Ситуацията и други фактори също са обект 
на проучване. 

б.    анализ на сгради от същия тип в София и по света, 
имащи отношение към проекта; Това може и да не са 
сгради, предвидени точно по предназначението на 
зададената сграда, но студентите ще оценят различното 
място на произход и присъща среда на особените обекти и 
събития в тях. Освен посетимите на живо съществуват и 
други великолепни примери, които могат да бъдат 
проучени от литературни и други източници. Да се цитират 
подходящите от тях. 

    Съществена част от проучването на зададената сграда е запознаването с характера на излаганите феномени, възприятия, 
преживявания и проблеми,  запознаването и с други хора, чиято дейност определя интереса и ползването на сградата от 
публиката - за да се разбере характера на нейната пред/ определеност от това, което ще се прави в нея. 
Проучването на ситуацията се извършва в два контекста : природен и културен. Аналогично на архитектурното то  върви по две 
успоредни различни направления, разглеждайки ги в течение на историческото време ( genius loci ): 

а. характеристики на предпоставящите проекта 
фактори : 

- хора- типични                                                                                                                                             
специфични (различни значими личности); 

- отношения и случки ; 
- осъществявани дейности. 

 
• различни други фактори също са обекти на 

проучване. 

б.    анализ на характеристиките на мястото;  
- описване на основните характеристики на 

една ситуация и възможните поведения в нея; 

- аналогични примери  

    Материалите се оформят в книга и се представят при предаването на клаузурата.  
    След представянето на проучването и клаузурния проект и положителна санкция от катедрата се пристъпва към работа върху 
същинския  

2.ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ с продължителност 100 дни. 

ГРАФИК : 
1. Обявяване на темата- м.юли  на таблото на катедрата; 
2. Извършване на проучване- събиране на информация по темата и формиране на обобщения, заключения и собствено принципно 
виждане, които да се представят в книга (виж пó горе); 
3. Получаване на Задание и Ситуация от каб.1021- в началото на учебната година. Датата се задава от Факултетната канцелария; 
4. Клаузура- предварителен идеен проект върху т.т.1 и 2. Прави се в домашни условия за една седмица; 
5. Предаване на Проучването и Клаузурата в каб.1021. Датата и други уточнения се обявяват на таблото на катедрата; 
6. Отговор на катедрата относно Проучването и Клаузурата, както и определяне на ръководител- същия ден след 13 ч. в каб.1021.  
7. Дипломните проекти се предават в катедрата- каб.1021 на дата, определена от Деканата. 
8. ДЪРЖАВНАТА КЛАУЗУРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДАТА, ОБЯВЕНА ОТ ДЕКАНАТА  от 9 ч. и е задължителна за всички дипломиращи в 
сесията- предишни клаузури не се признават ! 
Други и подробни сведения могат да се получат в периода на клаузурата от Факултетната канцелария или               

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

А. ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА –ПУБЛИЧНИ АКТИВНОСТИ И ДЕМОНСТРАЦИИ 
     I. ПОДГРУПА –ЗАЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯЩИ АКТИВНОСТИ   
    1.Зала за представления                                                                                                                                        240 кв.м.  
    2. Зала за лекции и дебати- 2 бр.по 120 кв.м.                                                                                                  240 кв.м. 
    3. Зала за временни експозиции и пърформанси                                                                                           180 кв.м. 
    4.  Кино/видео кабина                                                                                                                                              40 кв.м.    
    II. ПОДГРУПА – ЗАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
    5. Семинарни зали- 2 по 60 кв.м.;                                                                                                                        120 кв.м.   
    6. Зала за тренинги- 2 по 60 кв.м.                                                                                                                        120 кв.м.   
    III.ПОДГРУПА – ЗОНА ЗА ПАРТИТА 
    7. Място за партита  с пулт за диско и видео водещ                                                                                      150 кв.м.   
    8. Складове към залите в група А 2 по 10 кв.м.                                                                                                 20 кв.м.                                  

А. ОБЩО = 0000 кв.м.- 00,0 % 



* В тази група се провеждат обществени дебати,доклади,лекции, семинари,тренинги, 
спектакли,концерти,филми, изложби, представяне на книги,коктейли и партита. 
Групата представлява многофункционална система от взаимопроникващи се пространства,изградени на 
модулен принцип с възможност за обединяване и разделяне. 
Мястото за обществени дебати,доклади,лекции,семинари е затворено и звукоизолирано пространство с 
равен под.Снабдено е със системи за озвучаване,симултанен превод,осветление,екрани за видео 
прожекции и мултимедия.Някои от дебатите се предават по телевизията.Обзавеждането е със 
столове. 
Мястото за спектакли и концерти е затворена звукоизолирана и климатизирана зала с равен под и 
възможно по-голяма площ за представяне.Осигурява се с театрално осветление,озвучителна 
техника,чиги,възможност за пълно затъмняване,екран за видео прожекции и 
мултимедия.Обзавеждането е столове и практикабли. 
Мястото за кино и видео прожекции  е затворена звукоизолирана зала с възможност за обединяване и 
разделяне в себе си и с други пространства.Осигурява се с озвучителна техника, възможност за пълно 
затъмняване,екран за кино и видео прожекции. Обзавеждането е столове и практикабли. 
    Б. ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА –ДОСТЪП НА ПУБЛИКАТА 
     IV. ПОДГРУПА –ЦЕНТРАЛЕН И ОБЩ  ДОСТЪП  
     1. Входен и гардеробен вестибюл,WC,информация,каса и охрана                                                             90 кв.м. 
     2. Търговски щандове                                                                                                                                               30 кв.м. 
    V. ПОДГРУПА –  РЕКРЕАЦИЯ 
     3. Фоайе                                                                                                                                                                      120 кв.м. 
     4. Дневен бар и Интернет кафене                                                                                                                         60 кв.м.   
    VI. ПОДГРУПА –  МУЛТИМЕДИЯ 
      1. Библиотека                                                                                                           
 Каталог-заемна                                                                                                                                                 20 кв.м. 
 Обща читалня и свободен достъп                                                                                                                80 кв.м. 
 Зала за индивидуални прослушвания                                                                                                        20 кв.м. 
 Компютърна зала                                                                                                                                             20 кв.м. 
 Книгохранилище                                                                                                                                            200 кв.м. 
 Фонотека                                                                                                                                                             20 кв.м. 
 Видеотека                                                                                                                                                           20 кв.м. 
 Кабинети 2 по 20 кв.м.                                                                                                                                    40 кв.м.  
 Прием и обработка на книги(средства за мултимедийно представяне)                                          20 кв.м.                                                      

     2. Прес център                                                                                             _                                                          _ 40 кв.м.  
Б. ОБЩО = 000кв.м.- 0,0 % 

      В. ОСНОВНА ФУНКЦИОНАЛНА  ГРУПА - ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЙНОСТИТЕ 
     VII.  ПОДГРУПА – УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА                                                 
     1. Директор -                                                                                                                                                               60 кв.м.  
     2. Администрация – 4 по 20 кв.м.                                                                                                                          80 кв.м.     
     3. Деловодство                                                                                                                                                           20 кв.м. 
     4. Счетоводство                                                                                                                                                          20 кв.м. 
     5.Заседателна зала                                                                                                                                                    40 кв.м. 
     VIII.  ПОДГРУПА – ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ 
     6. Студио записи и копиране                                                                                                                                   20 кв.м. 
     7. Предпечатна подготовка,изложби и художествено оформление                                                            20 кв.м 
     8. Гримьорни към залите от група А                                                                                                                   120 кв.м.   
     - 4 по 15 кв.м.със собствен санитарен възел; 
     - 2 по 30 кв.м.      
     IX. ПОДГРУПА - БЕЗОПАСНОСТ                                                                    
     9. Стая за ПАБ                                                                                                                                                             10 кв.м. 
     10. Стая за  дежурен по охрана-                                                                                                                            10 кв.м. 
    X. ПОДГРУПА –КОМУНИКАЦИИ                20 %                                                                                                                   
    XI. ПОДГРУПА -ТЕХНИЧЕСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ                              
    1. Механична,ВК, ОВК и електрическа инсталации -                                                                                      200 кв.м. 
    2. Общи складове                                                                                                                                                     200 кв.м. 
    3. Работилница                                                                                                                                                            40 кв.м. 
    4. Офис по поддръжката -                                                                                                                                        10 кв.м.                                                                                                                                                     



В. ОБЩО = 0000 кв.м. – 00,0 %                                                                                                         
ВСИЧКО А-В = 0000 кв.м. 000 % 
     * Позволени са вариации от 10 % спрямо зададените площи 
     Г. ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА - ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО 
     XII. ПОДГРУПА - ВЪНШНИ ПОЛЕЗНИ ПРОСТРАНСТВА                                    

1. Паркова зона - в останалите незастроени площи 
2. Изложба на открито ок.1 дка 

     XII. ПОДГРУПА –ПАРКИНГ ЗА  80 автомобила.    
 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   П Р О Е К Т А: 
 

1.Ситуация  М 1:1000/ М 1:2000; ситуация М 1:500; 
2.Всички планове и фасади  М 1:100; 
3.Фрагменти от плановете (съществени и характерни функционално-пространствени елементи)  М 1:50,  
М 1:20; 
4.Всички необходими разрези  М 1:100; 
5.Чертежи,изясняващи конструктивни решения и детайли; 
6.Интериорен идеен проект,илюстриран с характерен пространствен елемент от сградата; 
7. 3 D модели  
 
   ЗАБЕЛЕЖКИ: 
   Всички проектни материали имат за цел максимално пълното и комуникативно представяне на проекта,т.е. 
на професионалните знания и умения, на основата на които Държавната комисия присъжда звание и дава 
адекватни оценки.Това изисква за всеки конкретен случай да се обсъжда предварително и цялостното 
представяне,като посочените по-горе материали са примерни и ориентировъчни.Важно е да се има предвид 
и особения начин на показване и възприемане на таблата с цел най-добрата видимост и четливост на 
графиката,обзавеждането,надписите и пр. 
 
© БВ                                                                                                                                                                                                                        София 2019 
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