
Програма за монтиране, презентиране, разглеждане и оценя-
ване на курсовите проекти за летен семестър на учебната 
2018/2019 г. по дисциплината Обществени сгради – проект 1 в 
III курс. 

Датата 11 юни 2019 г1 за курсовите презентации се определя от Деканата на АФ. 

Предвижда се презентациите са под формата на изложба с елемент на презентиране/докладване. 

Курсовите проекти следва да бъдат монтирани от своите автори в изложбената зала проф. Храбър По-
пов на етаж 2 от корпус А на сградата на УАСГ до 09:30 часа сутринта2. Внесени в залата проекти 
след този час няма да бъдат разглеждани и оценявани. 

Залата разполага с панели, на които проектите да бъдат монтирани. Всеки панел е с размери 95/210 
cm. Всеки автор разполага с експозиционна площ от 95/105 cm или с ½ панел. В този контекст черте-
жите планове на проектите могат да бъдат представени в мащаб 1:200. 

Авторите монтират проектите си (каширани на твърда подложка графични табла и желателно маке-
ти) в рамките на отредената експозиционна площ. Графичните табла не следва да надхвърлят позво-
лените размери от 95/105 cm, като броят на таблата на всеки автор не се ограничава. В случай че про-
ектът е илюстриран с повече от едно графично табло, авторът следва да подреди таблата си едно зад 
друго, като помисли как да ги монтира. 

Освен проектите, авторите представят пред съответната комисия и първоначалните си пред-проектни 
проучвания, както и материали (ръчни скици и макети, техни снимки), илюстриращи проце-
са на развитие на проектите – условно комплектувани в папка с размер A4. Освен проектите във 
физически вариант, авторите предоставят на комисията и надписан оптичен/магнитен носител (CD, 
компактдиск/USB флаш-драйв) с проектите си и гореописани допълнителни материали3. 

Презентирането/докладването на проектите по дисциплината Обществени сгради – проект 1 е органи-
зирано по групи, по водещи преподаватели, по часове и пред комисии4 както следва: 

група презентиране оценяване5 комисия (преподаватели6) 
Група 1 От 09:30 ч до 12:00 ч От 12:00 ч до 12:20 ч Даскалов, Писарска, Белемезов 
Група 2 От 12:30 ч до 15:00 ч От 15:00 ч до 15:20 ч Петков, Кисляков, Бончев 
Група 3 От 15:30 ч до 18:00 ч От 18:00 ч до 18:20 ч Даскалов, Браткова, Кисляков 
Група 4 От 18:30 ч до 21:30 ч От 21:00 ч до 21:20 ч Петков, Писарска, Михайлов 
След края на работата на всяка комисия – по преценка на самата комисия и със съгласието на съответ-
ните автори – комисията отбира/събира част от проектите (графични табла, проучвания, други матери-
али) по свое усмотрение за архива на катедрата и за предстоящата акредитация от RIBA в края 
на 2019 г. 

                                                           
1 Датата, отредена за презентации, е единствена за семестъра; не се предвижда втора дата за провеждане на презента-
ции, разглеждане и оценяване от комисии 
2 Представител на катедрата ще осигури достъп до залата от 08:30 часа сутринта на 11 юни 2019, но и между 19:00 и 
20:00 часа вечерта на предишния ден 10 юни 2019 
3 Материалите на всеки автор (проекти, проучвания, допълнителни материали) се комплектуват в единичен PDF файл – 
преди да бъдат записани на съответния оптичен/магнитен носител 
4 Комисиите на всяка група са съставени от преподавателите, водили упражнения през семестъра в тази група – водещи-
те преподаватели присъстват в комисиите на водените от тях студенти 
5 В края на оценяването студентите от съответната група събират студентските си книжки (попълнение с дисциплина, име 
и факултетен номер на съответната страница) и ги предоставят на комисията; полагане на подпис по дисциплината и 
нанасяне на оценка в книжката на студента се извършва от редовен преподаватели на катедра Обществени сгради, но 
само след изричното съгласие на водещия студента през семестъра преподавател – редовен или хоноруван 
6 Преподавателите във всяка комисия спазват стриктно интервалите за презентиране и оценяване, за да не отнемат от 
времето в графика за работата на следващата комисия и предават след оценяването изпитните протоколи (чернови) на 
отговорника на III курс арх. Панайот Савов (тел.: 0886 944 802) 



Програма за монтиране, презентиране, разглеждане и оценя-
ване на курсовите проекти за летен семестър на учебната 
2018/2019 г. по дисциплината Обществени сгради – проект 2 в 
IV курс. 

Датата 13 юни 2019 г1 за курсовите презентации се определя от Деканата на АФ. 

Предвижда се презентациите са под формата на изложба с елемент на презентиране/докладване. 

Курсовите проекти следва да бъдат монтирани от своите автори в изложбената зала проф. Храбър По-
пов на етаж 2 от корпус А на сградата на УАСГ до 09:30 часа сутринта2. Внесени в залата проекти 
след този час няма да бъдат разглеждани и оценявани. 

Залата разполага с панели, на които проектите да бъдат монтирани. Всеки панел е с размери 95/210 
cm. Всеки автор разполага с експозиционна площ от 95/105 cm или с ½ панел. В този контекст черте-
жите планове на проектите могат да бъдат представени в мащаб 1:200. 

Авторите монтират проектите си (каширани на твърда подложка графични табла и желателно маке-
ти) в рамките на отредената експозиционна площ. Графичните табла не следва да надхвърлят позво-
лените размери от 95/105 cm, като броят на таблата на всеки автор не се ограничава. В случай че про-
ектът е илюстриран с повече от едно графично табло, авторът следва да подреди таблата си едно зад 
друго, като помисли как да ги монтира. 

Освен проектите, авторите представят пред съответната комисия и първоначалните си пред-проектни 
проучвания, както и материали (ръчни скици и макети, техни снимки), илюстриращи проце-
са на развитие на проектите – условно комплектувани в папка с размер A4. Освен проектите във 
физически вариант, авторите предоставят на комисията и надписан оптичен/магнитен носител (CD, 
компактдиск/USB флаш-драйв) с проектите си и гореописани допълнителни материали3. 

Презентирането/докладването на проектите по дисциплината Обществени сгради – проект 2 е органи-
зирано по групи, по водещи преподаватели, по часове и пред комисии4 както следва: 

Група презентиране оценяване5 комисия (преподаватели6) 
Група 1 От 09:30 ч до 12:00 ч От 12:00 ч до 12:20 ч Вълков, Братков, Нанов 
Група 2 От 12:30 ч до 15:00 ч От 15:00 ч до 15:20 ч Динев, Даскалов, Манолов 
Група 3 От 15:30 ч до 18:00 ч От 18:00 ч до 18:20 ч Братков, Кътов, Петков 
Група 4 От 18:30 ч до 21:30 ч От 21:00 ч до 21:20 ч Нанов, Стефановска, Патев 
След края на работата на всяка комисия – по преценка на самата комисия и със съгласието на съответ-
ните автори – комисията отбира/събира част от проектите (графични табла, проучвания, други матери-
али) по свое усмотрение за архива на катедрата и за предстоящата акредитация от RIBA в края 
на 2019 г. 

 

                                                           
1 Датата, отредена за презентации, е единствена за семестъра; не се предвижда втора дата за провеждане на презента-
ции, разглеждане и оценяване от комисии 
2 Представител на катедрата ще осигури достъп до залата от 08:30 часа сутринта на 13 юни 2019, но и между 19:00 и 
20:00 часа вечерта на предишния ден 12 юни 2019 
3 Материалите на всеки автор (проекти, проучвания, допълнителни материали) се комплектуват в единичен PDF файл – 
преди да бъдат записани на съответния оптичен/магнитен носител 
4 Комисиите на всяка група са съставени от преподавателите, водили упражнения през семестъра в тази група – водещи-
те преподаватели присъстват в комисиите на водените от тях студенти 
5 В края на оценяването студентите от съответната група събират студентските си книжки (попълнение с дисциплина, име 
и факултетен номер на съответната страница) и ги предоставят на комисията; полагане на подпис по дисциплината и 
нанасяне на оценка в книжката на студента се извършва от редовен преподаватели на катедра Обществени сгради, но 
само след изричното съгласие на водещия студента през семестъра преподавател – редовен или хоноруван 
6 Преподавателите във всяка комисия спазват стриктно интервалите за презентиране и оценяване, за да не отнемат от 
времето в графика за работата на следващата комисия и предават след оценяването изпитните протоколи (чернови) на 
отговорника на IV курс арх. Ивайло Петков (тел.: 0887 251 243) 


