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ПРЕДДИПЛОМАНТИ: 
 

1. Система от елементи за обзавеждане на авто или метро станция. 
2. Елементи за сметосъбиране. 
3. Типова спирка за градския транспорт. 
4. Хотелска стая. 
5. По избор. 

 
 
ДИПЛОМАНТИ: 
 

1. Дървени сглобяеми къщи на модулен принцип. 
2. Модулни елементи за игрални площадки за деца – инвалиди. 
3. Сглобяеми къщи за спешно и временно настаняване на хора в 

бедствено положение. 
4. Обемни модулни елементи за обитаване. 
5. По избор. 
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ХОТЕЛСКА СТАЯ 
 
 
А. Общи изисквания 
 
 Целта на задачата е да се проектират на модулен принцип основните 
елементи за обзавеждане на съвременна хотелска стая с две легла. 
Санитарният възел и вграденият гардероб в антрето не са предмет на 
разработката. В хотелската стая да се предвидят задължително следните 
елементи: 
1. Легло. 
2. Нощно шкафче. 
3. Тоалетка с огледало и стол. 
4. TV шкаф и мини бар. 
5. Куфарник. 
6. Работна маса със стол. 
7. Осветление при леглата и тоалетката. 

Елементите трябва да бъдат разположени в пространството убедително от 
функционална гледна точка. От особено значение са формоизграждането, 
пластичното третиране, материалите и покритията на изделията. 

 
Б. Съдържание на проекта 
1.  Номенклатура на елементите на обзавеждането в аксонометрично или 
перспективно изображение. 
2.  Разпределение на хотелската стая в М 1:20. 
3.  Характерни разгъвки в М 1:20. 
4.  Проект за прототип /изгледи, разрези, детайли/ на основните изделия в М 
1:10 или М 1:5. Детайлите да бъдат в М 1:1. 
5.  Перспективни скици /брой по избор/ на интериорното решение, доказващи 
авторската теза. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЗОНАТА НА ИЗЧАКВАНЕ В  
ТИПОВА МЕТРОСТАНЦИЯ 

 
 
А. Общи изисквания 
 
 Целта на задачата е да се проектират на модулен принцип типизирани 
елементи, които да задоволяват основните изисквания за обзавеждане на 
зоните за изчакване и краткотраен отдих в станциите на метрото: седене, 
събиране на отпадъци, възможност за информация и реклама. Трябва да се 
отчитат особеностите на интериорите на метрото, което е подземно 
съоръжение с изключителна динамика на експлоатацията. В този смисъл 
материалите и покритият също са обект на курсовата задача. 
 
Б. Съдържание на проекта 
 1. Номенклатура на елементите за обзавеждане в аксонометрично или 
перспективно изображение. 
 2. Проекти на прототипи /изгледи, разрези, детайли/ на изделията в М 1:10. 
детайлите да бъдат в М 1:1. 
 3. Вариантни комбинаторни възможности на системата в М 1:10 или М 1:20. 
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СИСТЕМА ОТ ИЗДЕЛИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В  
ГРАДСКАТА СРЕДА 

 
А. Общи изисквания 
 1. При проектирането на изделията да се отчитат особеностите на 
съществуващата сега обща организация на събиране на отпадъци в градската 
среда: транспортни средства, технология, ефективност и др. 
 2. Изделията да бъдат предназначени за следните специфични градски зони 
за обитаване: 
  а/ с предимно обществен характер 
  б/ с предимно жилищен характер 
  в/ паркова среда /рекреации, зони за отдих/ 
 3. Изделията да бъдат замислени на модулен, с олекотени съвременни 
материал и конструкции, удобни за експлоатация, лесни за поддръжка, 
съвременни като пластично решение. 
 
Б. Съдържание на проекта 
 1. Предварителни проучвания на примери от практиката във вид на скици, 
снимки, ксерокопия, текстове и др. Изводи, които да водят до вземане на 
решение по задачата. 
 2. Номенклатура на градивните елементи. 
 3. Проект на прототип на отделните елементи в м 1:10 или 1:5 и характерни 
детайли в м 1:1. 
 4. Опис и мостри на материалите и покритията. 
 5. Макет на елементи от системата – в М 1:10. 
 6. Обяснителна записка. 
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СИСТЕМА ОТ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА МЕЖДИННА 
СПИРКА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ 

 
А. Общи изисквания 

1. Системата има универсален характер и включва оптималната в такива 
случаи номенклатура: 
 - навес с пейка 
 - павилион за продажба на билети и карти за транспорта 
 - съд за отпадъци 
 - информационна пано във връзка с транспорта 
2. Елементите от системата трябва да бъдат изградени от трайни, естетични 
и съвременни материали и конструкции. 
3. Като краен проектантски резултат трябва да се получи единство в 
дизайнерския подход при формоизграждането в духа на съвременните 
естетически концепции. 
 

Б. Съдържание на проекта 
1. Проучване на проблемите, съпроводено със скици и текстове. 
Формулиране на изводи, улесняващи избора на проектантския подход в 
решаването на задачата. 
2. Номенклатура на системата от изделия за изграждане на спирки за 
градския транспорт – в аксонометрично или перспективно изображение. 
3. Проекти за прототипи /изгледи, разрези, детайли/ на изделията от 
системата в М 1:10 или М1:20. Детайлите да бъдат в М 1:1. 
4. Цветово решение на изделията в М 1:10 или М 1:20. Удачно е да се 
обвърже с проекта за прототип. 
5. Вариантни комбинаторни възможности на системата в М 1:10 или М 1:20. 
6. Вариантни възможности за разполагане в типични за градската среда 
ситуации в М 1:50. 
7. Макет на вариантно решение на системата в М 1:10. 
8. Обяснително записка. 
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