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Учебна програма с анотации на „Съвременна архитектурна технология” 
 

I семестър 

Съвременна архитектурна технология Лекции Упражнения Кредити 

1. Архитектурна акустика 60 30 4 

2. Проблеми на сградната обвивка 60 30 4 

3. Леки мембранни конструкции 60  - 3 

4. Идеен проект - етажна сграда  - 120 13 

5. Компютърни технологии I  - 60 6 

Общо 180 240 30 

 
II семестър 

Съвременна архитектурна технология Лекции Упражнения Кредити 

1. Архитектурно осветление 60 30 4 

2. Съвременни аспекти на архитектурната 

технология 
60  - 3 

3. Архитектурно-конструктивен анализ на 

сградите 
30  - 2 

4. Идеен проект - зална сграда (ср. и големи 
подп. разст.) 

 - 120 10 

5. Архитектурен детайл - Технически проект 
етажна сграда 

 - 60 8 

6. Компютърни технологии II  - 60 3 

Общо 150 270 30 

 

I семестър 
 
Архитектурна акустика 

Предмет на дисциплината „Архитектурна акустика” са основните закономерности в 
акустиката на помещения, звукоизолацията и акустичната обработка на зали, работни 
помещения и др. 
Целта на дисциплината е да създаде теоретични познания и практични умения за 

звука и законите за неговото разпространение в сградите и помещенията, както и 
начините за звукоизолиране на помещения и създаване на оптимални акустични 
условия в работни помещения, зали, кина и др.  

Основните задачи на курса са запознаване с: физическата акустика и 
психоакустиката; основни величини в архитектурната акустика; методи на 
определяне на параметрите на звуковото поле; изисквания към акустиката на 

помещенията; звукоизолиращи материали и конструкции; звукопоглъщащи материали 
и конструкции; основни методи за оразмеряване на звукоизолация; методи за 
проектиране на зали с естествена акустика; проектиране на зали с електроакустични 

системи; студия; акустични измервания. 
 
Проблеми на сградната обвивка 

Курсът “Проблеми на сградната обвивка” има за цел да  запознае с основните аспекти 
от съвременното развитие на сградната обвивка, във връзка с най-новите енергийно 
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ефективни изисквания и функционално-естетически възможности на  материалите за 
сградна обвивка.  
Предмет на курса  са най-актуални изисквания към сградната обвивка,  обобщени в 

пет основни  направления: 

- Сградната обвивка – енергийно - ефективна и адаптивна; 

- Сградната обвивка – стъкло и енергийни икономии;  

- Сградната обвивка – генератор на енергия; 

- Сградната обвивка – нови материали и нова естетика; 

- Сградната обвивка – нови приложения на познати материали. 

 

Леки мембранни конструкции 

 

Цели на курса: Формиране на знания за особенностите при леките мембранни 

конструкции. Запознаване с основните Европейски норми, добри практики и 
Европейски правилник за проектиране на леки мембранни конструкции. 
Демонстрация и запознаване на студентите с най-новите софтуерни архитектурни и 

инженерингови програми за работа с архитектурните мембранни конструкции. 
Курсът съдържа четири основни модула: 

- Предимства и приложения на леките мембранни конструкции; 

- Основни геометрични форми и поведението на конструкциите; 

- Интерактивност между арх. и инж. проектиране; 

- Европейски норми, добри практики и специализиран софтуер за проектиране с 

практически примери. 

 

Идеен проект - етажна сграда 

Курсовият проект за етажна сграда се състои в разработване на архитектурен проект 
за малка етажна сграда (до 4 етажа) с ритмична повтаряема конструкция. Заданието 
изисква да се проектира  сграда в реална ситуация със зададени градоустройствени 

параметри, да се реши нейната функция и конструкция и да се създаде подходящ 
архитектурен образ. 
Целта на проекта е още в идейна фаза студентът да осмисли и да избере най-

правилното конструктивно решение, съобразено с изискванията на функцията и 
обемно-пространствената визия. 
 

Компютърни технологии I 
Теоретични и практически познания в областта на програмите за 3D визуализации. 
Изграждане на 3D модели на сгради по Работни и Идейни проекти. Приложение на 

програми за окончателно оформяне на 3D изображения. 
 
 

II семестър 
 
Архитектурно осветление 

Предмет на дисциплината "Архитектурно осветление" са светлината, основните 
типове изкуствени източници на светлина и светлинни системи, интериорните и 
екстериорните пространства на сградата.  

Целта на курса "Архитектурно осветление" е да предостави теоретични знания за: 
светлината и основните концепции на изкуственото осветление и правилното му 
използване за различни типове архитектурни пространства; разпознаване и 
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предсказване на светлинни ситуации, като причини за дискомфорт и създаване на 
специфични възприятия.  
Основни задачи на курса са: запознаване с физиката на светлината и нейното 

приложение в осветлението; възприемането на светлината и въздействието й върху 
човека и неговата дейност; запознаване с основни продукти и техники за 
архитектурно осветление и тяхното приложение, както и решения за различни 

светлотехнически проблеми; въздействието на светлината, възприемана чрез 
зрителната система върху човешката дейност, комфорт и поведение; запознаване със 
светлината като елемент от интериорното решение.  

 
Съвременни аспекти на архитектурната технология 
Цели на курса: Придобиване на устойчиви знания за развитието на съвременните 
архитектурно-конструктивни системи, технологии и детайли. 

Лекционният курс разглежда следните основни теми: 
- Аспекти на фасадната обвивка; 
- Интегрирани леки окачени фасадни стени; 

- Фасадни облицовки - метални, керамични, стъклени и др; 
- Покривни покривки – плоски и скатни покриви; 
- Озеленени покриви – плоски и скатни; 

- Специфични подови решения; 
- Окачени тавани – минераловатни, плоскостни от гипсокартон, линейни; 
- Съвременни вътрешни преградни стени; 

- Сухо строителство – подове, стени, тавани, покриви. 
 
Архитектурно-конструктивен анализ на сградите 
„Архитектурно-конструктивен анализ на сградите” е надстроечна дисциплина, в която 

се разглеждат взаимовръзката между архитектурно пространство, архитектурна 

конструкция и архитектурна форма. Тази дисциплина има изразен теоретично-

аналитичен характер, базиран на пълния набор от практически знания, получени в 

основното обучение по дисциплините „Сградостроителство” и „Архитектурни 

конструкции”. 

„Архитектурно-конструктивен анализ на сградите” създава методика за анализ на 

успешно реализирани тектонични архитектурни форми и дава отговор на въпроса: 

„Коя архитектурна форма е тектонична?” 

Основни теми, разглеждани в лекционния курс са: 

- Архитектурно пространство и архитектурна конструкция; 

- Архитектурна форма и архитектурна композиция; 

- Архитектурна форма и архитектурна технология; 

- Архитектурна конструкция и архитектурна технология; 

- Функция на архитектурно-конструктивните елементи; 

- Тектоника в архитектурата; 

- Конструктивни системи и схеми при архитектурната конструкция. 

 

Идеен проект - зална сграда (средни и големи подпорни разстояния) 

Курсовият проект предвижда разработване на архитектурен проект за малка зална 
сграда (средни и големи подпорни разстояния). Проектът изисква да се проектира  
сграда в реална ситуация със зададени градоустройствени параметри, да се реши 
нейната функция и конструкция и да се създаде подходящ архитектурен образ. 
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Целта на проекта е да се създаде тектоничен образ, в който конструкцията участва в 
изграждането  на обемно-пространственото решение. 
Архитектурен детайл - Технически проект етажна сграда 

Проектът се разработва в  Техническа фаза с фрагменти, детайли и специфични 
архитектурно-конструктивни решения на части от сградата, разработена в Идеен 
проект през I-ви семестър. 

 
Компютърни технологии II 
Теоретични и практически познания в областта на програмите за 3D визуализации. 

Изграждане на 3D модели на сгради по Работни и Идейни проекти. Приложение на 
програми за окончателно оформяне на 3D изображения. 
 
 

 
 


