




































































УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА,СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ , АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 
катедра Обществени сгради 

дипломен проект 
2017 / 2018- I сесия (зимна, редовна) 

2. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА 

“ Р А Й О Н Н О   К М Е Т С Т В О ”    
О Б Щ И   Б Е Л Е Ж К И 
     Районното кметство представлява публично средище за осъществяване на социалната практика на хората от столичен район 
Красно село.  

      Предназначението на Кметството е многостранно, 
но определянето му зависи от идеите и на 
дипломантите. 
ЕДНО МЯСТО В СОФИЯ 
            Ситуацията се намира в югозападната част на 
София в район Красно село. 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 контекста на проекта. 
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 : 
    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 ). Всяко 
архитектурно проучване се прави според предназначението на сградата. 

    Материалите се оформят в книга и се представят при предаването на клаузурата.  
2.    След представянето на проучването и клаузурния проект и положителна санкция от катедрата се пристъпва към работа върху 
същинския 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 семестъра. 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 на таблото при каб.1021.   

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

А. ОПРЕДЕЛЯЩА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА – ПРИЕМ НА  ГРАЖДАНИТЕ 
       I. ПОДГРУПА – ОФИЦИАЛНИ ПУБЛИЧНИ СРЕЩИ  
      1. ПЛЕНАРНА ЗАЛА  
с многофункционално предназначение (кино,камерен театър,търгове...)-за 350 души                         200 кв.м.                                                                                 
* Да се осигури възможност и за самостоятелен достъп до залата       
      2. Експозиция-постоянна и временна                                                                                                                60 кв.м. 
      3. Анекси към залата-гардероб,тоалетни,гримьорни,склад,офис,кинокабина-8 х 20=                     160 кв.м.        
      4. Приемна за граждани                                                                                                                                        40 кв.м. 
      II. ПОДГРУПА - ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО 
       5. КМЕТ                                                                                                                                                                      40 кв.м. 
       6. Технически секретар на кмета                                                                                                                        20 кв.м. 
       7. Председател на Общинския съвет                                                                                                                 20 кв.м. 
       8. Технически секретар на Председателя                                                                                                        20 кв.м. 
       9. Заместник кметове- 3 х 20 кв.м.                                                                                                                     60 кв.м. 
      10. Технически секретар на Зам кметовете                                                                                                      20 кв.м. 
      11. Кухненски офис                                                                                                                                                  20 кв.м. 
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      12. Общински секретари по направления- 2 х 20 кв.м.                                                                                 40 кв.м. 
      13. Технически секретар на секретарите                                                                                                           20 кв.м. 
      14. Заседателна зала с 30 места и обслужващо помещение за  бюфет                                  общо ок. 60 кв.м. 
      15. Приемни на общински съветници- 2 х 20 кв.м.                                                                                        40 кв.м. 
      16. Главен юрист на Кметството                                                                                                                          20 кв.м. 
ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ 
       III. ПОДГРУПА – ФИНАНСОВА СЛУЖБА  
      17. Ръководител на службата                                                                                                                               20 кв.м. 
      18. Главен счетоводител                                                                                                                                        20 кв.м. 
      19. Касиер                                                                                                                                                                  20 кв.м. 
      20. Счетоводители                                                                                                                                                  36 кв.м. 
      21. Домакин                                                                                                                                                              20 кв.м. 
       IV. ПОДГРУПА – ДАНЪЧНА СЛУЖБА 
      22. Приемен вестибюл                                                                                                                                           20 кв.м.  
      23. Оперативен салон с гишета                                                                                                                            60 кв.м. 
      24. Инспектори- 6 х 20 кв.м.                                                                                                                                120 кв.м. 
      25. Каса                                                                                                                                                                        20 кв.м. 
       V. ПОДГРУПА – АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА 
      26. ЕСГРАОН- 2 Х 20 кв.м.                                                                                                                                        40 кв.м. 
      27. Архив                                                                                                                                                                     60 кв.м. 
      28. Гражданска защита- 2 х 20 кв.м.                                                                                                                    40 кв.м. 
      29. Склад за имущество към ГЗ                                                                                                                             40 кв.м.       
VI. ПОДГРУПА – АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО 
      30. Главен архитект                                                                                                                                                  20 кв.м. 
      31. Специалисти- 2 х 20 кв.м.                                                                                                                                 40 кв.м. 
      32. Технически архив и кадастър                                                                                                                          40 кв.м. 
      33. Заседателна зала                                                                                                                                                40 кв.м. 
      34. Общински имоти                                                                                                                                                20 кв.м. 
      35. Незаконно строителство                                                                                                                                  20 кв.м.   
       VII. ПОДГРУПА – ГРАЖДАНСКИ РИТУАЛИ 
ЗА РИТУАЛ СВАТБА  
      36. Входен /изходен вестибюл с двустранен гардероб и WC                                                                    200 кв.м.  
    * Влизащите и излизащите сватби да не се срещат-да имат различен ход 
      37. Тържествен ритуален ход или/и Ритуална стълба– д.6-10 м;ш.2,40 м.                                       60 кв.м.  
      * Служи за тържествено подреждане на сватбената процесия ;Започва от фоайето за чакане на гостите и 
подготовката на младоженци и бебета 
     38. Подготовка на младоженците-две помещения с тоалетни- 2 х 20 кв.м.                                             40 кв.м.  
     39. РИТУАЛНА ЗАЛА  ЗА СВАТБИ И КРЪЩЕНЕТА  с място за хор                                                                  200 кв.м. 
     * Да има функционална връзка с кабинета на длъжностното лице по гражданското състояние и залите за 
поздравления и наздравици;да се предвиди ниша за озвучителна апаратура; да има два отделени 
вход/изход за сватбената процесия 
     40. Стая за длъжностно лице                                                                                                                                  20 кв.м. 
     41. Гардероб за хористи                                                                                                                                           20 кв.м. 
допълнителни ЗА РИТУАЛ ДАВАНЕ НА ИМЕ 
     42. Стая за хигиена на детето и подготовка за ритуала                                                                                   20 кв.м. 
     43. Зала за поздравления и наздравици към ритуалната зала                                                                     60 кв.м.                  
    * Да имат връзка с изхода от ритуалната зала 
       44. Бюфет към залите за поздравления                                                                                                             20 кв.м.    
      Б. ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА – ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ 
      VIII.ВХОД 
      45. Входен вестибюл                                                                                                                                                60 кв.м. 
* с място за копирни услуги и телефон 
      46. Портиер                                                                                                                                                                10 кв.м. 
      47. Информация и първично административно обслужване                                                                       20 кв.м.                                                                                                                         
В. ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА - ПОДГОТОВКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
     IX. ПОДГРУПА - ОРГАНИЗАЦИЯ       
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     48. Общ офис -                                                                                                                                                            20 кв.м. 
     49. Помещение за комуникациите -                                                                                                                     20 кв.м. 
     50. Стая за  дежурен -                                                                                                                                               10 кв.м. 
     51. Стая за охраната -                                                                                                                                                10 кв.м. 
     52. Хигиенен персонал                                                                                                                                             20 кв.м.                                                                                                        
     53. Шофьори                                                                                                                                                               20 кв.м. 
     54. Архив                                                                                                                                                                      40 кв.м. 
     Х. ПОДГРУПА – СГРАДНИ КОМУНИКАЦИИ 
     55. Стълби,коридори,асансьори,WC и др. -  20 %    
     XI. ПОДГРУПА - СИСТЕМИ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА 
     56. Механическа и електрическа инсталации -                                                                                               100 кв.м. 
     57. ОВК инсталации -                                                                                                                                                60 кв.м. 
     58.Агрегат                                                                                                                                                                    20 кв.м. 
     59. Работилница                                                                                                                                                        20 кв.м. 
     60.Общи складове                                                                                                                                                     80 кв.м. 
     61. Гараж за 4 автомобила                                                                                                                                    120 кв.м. 
Г. ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА- ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     XII. ПОДГРУПА - ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО 
     вкл.”форум” и паркинг за 80 автомобила    
     * Позволени са вариации от 10 % спрямо зададените площи 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   П Р О Е К Т А: 
1.Градоустройствено решение върху кадастър  М 1:1000/ или 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, изолации и детайли; 
6.Интериорен идеен проект/ частичен, 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 
степен, професионална квалификация и дава адекватни оценки.  
   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.  
© БВ  
                                                                                                                                                                             София 2017 
Съгласно изискванията за акредитация на АФ от RIBA  е необходимо за защита  на  
дипломния проект да се  представят задължително следните материали: 

 1.Дипломен проект на табла – минимум 5 броя. 

 2. Албум на предствения проект – формат А3 с приложени дипломно задание, 
обяснителна записка и надписан /тема и автор/ диск с проекта.  

3. Предпроектни проучвания към дипломното задание – папка формат 
А4,   която да съдържа 2 основни части: 

3.1. Предпроектните проучвания, базирани на    избраното   задание за 
проект с анализ на конкретни проучени примери на реализирани сгради;  

 
3.2.Пространствени проучвания в САD и снимки на  работни  макети,  
илюстриращи на  процеса на проектиране  във всичките  фази на 
конкретния проект. 
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