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УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ - СОФИЯ 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ИНТЕРИОР И ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРАТА” 
 

 
Преподавател: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 
 
 
 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 г. 

Т Е М И 
За упражненията по „ДИЗАЙН ЗА АРХИТЕКТУРАТА” 

Четвърти курс, ............. група 

от ................. до ................ часа, ............... зала 
 

Целта на задачата е да бъдат коментирани и анализирани специфичните особености на  

дизайнерския подход в решаването на конкретни функционални,технологични и естетически 

проблеми в материалната среда (жилищна или обществена; интериорна или екстериорна).  

Завършеният проект трябва да представи програма от мебели, които да могат да се 

комбинират стилово в рамките на едно и също пространство. Да се предвидят техни 

разновидности  в различни размери и материали, като при възможност, се използва модулна 

система и комбинаторика между градивните им елементи .  Разработената програма, да се 

представи под формата на албум тип каталог ,съдържащ пълна номенклатура на изделията, 

техническа документация , детайли и визуализации. 

 
А. ЖИЛИЩНА СРЕДА 

 
I. Програма от мебели за обзавеждане на входно преддверие 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

                     
II. Програма от мебели за обзавеждане на дневна зона 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 
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III. Програма от мебели за обзавеждане на младежка (детска) стая за конкретна възрастова 

група на обитателите: 

а) от 3 до 7 годишна възраст; 

б) от 7 до 14 годишна възраст; 

в) над 14 годишна възраст 

 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

 

  
 

 
 
Източник :  https://nidi.it/en/compositions/kids 

 

https://nidi.it/en/compositions/kids
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Система за съхранение BoBox 

Дизайн : проф.инж. Васил Живков, 

Боряна Петрова 
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Б. ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА 
 

IV. Програма от мебели за обзавеждане на работната среда в офис с отворен тип п-во 
 
Примерно съдържание на серията от изделия: 

Акустични панели, леки преградни стени , мебели за сядане с или без облегалка, работни маси, 
система от свързани с обзавеждането осветителни тела., малки модули за съхранение на папки, 
стелажи и др. 
 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Линкове към фирми , които предлагат в каталозите си офис обзавеждане: 
 
https://www.arper.com/ww/en/products/collections/parentesit-freestanding-round-rectangular 
 
https://plushalle.com/products/?filter-products=1&category=chair 
 
https://www.faram.com 
 
https://www.lapalma.it/en 
 

https://www.arper.com/ww/en/products/collections/parentesit-freestanding-round-rectangular
https://plushalle.com/products/?filter-products=1&category=chair
https://www.faram.com/
https://www.lapalma.it/en
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V. Програма от мебели за обзавеждане на малки магазини с конкретно предназначение 

(облекло, обувки, музикален, антикварен, книжарница и т.н.) 

 
Примерно съдържание на серията от изделия: 
 
Открити стелажи, отворени рафтове, мебели за сядане, платформи, елементи за закачалки, елементи 
за пробни, осветителни тела в системата от елементи, работни места за опаковане и др. 
 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 
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VI. Програма от изделия за обзавеждане и организиране на открити пространства с обществен 

характер в конкретна среда: 

а) градска среда; 

б) паркова среда; 

в) пространства за краткотраен отдих край автомобилни пътища и магистрали; 
г) детски площадки; 
 

1. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

2. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

3. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

4. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 

5. ............................................................................................................... фак.№ ..................... 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ПРОЕКТ: 

 
1. Проучвания на минимум 5 примера, отразени чрез скици и снимки. Изводи и анализ. 

- Функционални изисквания 

- Ергономични особености 

- Формообразуване 

- Материали, технологии и конструкция 

2. Номенклатура на изделията за обзавеждане (в аксонометрия или перспектива) 

3. Проект за прототип на едно изделия в М1:10, М1:5 или М1:1; 

(три изгледа, три разреза и детайли). 

4. Вариантни възможности при обзавеждането в едно и също п-во  М1:50. 

5. Мостри на цветовете и материалите. 

6. Тримерни визуализации. 

7. Макет на едно или група изделия в М1:10 или М1:5 (по желание) 

*Предаването на проекта в дигитален вариант е задължително.  

 
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ: 

 
При проучването на примерите по зададената тема преди всичко се изяснява 

проблематикатана съответната тема, прави се анализ на дейностите и се обмислят средствата за 

тяхното овладяване.  

 Анализът да обхване търсене на най-подходящите материали за съответното изделие.  

 Изделията да са подходящи за серийно производство. 

 Изделията да могат да се разполагат в универсална среда. 

 Изводите от проучвателния етап бележат началото на проектантския процес на задачата. 

 Чрез подходящо групиране на дейностите и подбиране на средствата за 

удовлетворяването им да се определи номенклатурата на изделията. При това стремежът трябва 

да бъде с минимален брой на изделията от номенклатурата да се постигне по-голямо 

разнообразие на композиционните решения. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА  ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛИ: 

1. Дизайн за архитектурата. Ръководство за проектиране. 
Автори: арх. Людмил Димитров, арх. Орлин Давчев 

2. Интериор. Ръководство за проектиране. 
Автори: арх. Огнян Грозев, арх. Калин Тихолов 

3. Учебник Конструиране на мебели 
Автори: Георги Кючуков , Васил Живков 

                        Каталози - OneDrive (sharepoint.com)         или           
 

2022 / 2023 г. 

София 

Одобрил: 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА: 

(доц. д-р арх. Александрина Ненкова) 

https://uacgbg-my.sharepoint.com/personal/r_shishkov_far_uacg_bg/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Fr%5Fshishkov%5Ffar%5Fuacg%5Fbg%2FDocuments%2F%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%204%2D%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%2F%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8

