
                     

                
 

Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ е 
съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация 
отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана 
съдържащата се информация. 

Проект 
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Учебна програма на обучителен курс 
 

№ по 
ред 

Дата на 
обучение 

Часове на 
обучение 

Теми 

1. 07.10.2022 г. 
(петък) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Дейности на архитектурната професия и роля в 
инвестиционния процес. 
Фаза 1. Набавяне на изходни данни. Разчитане 
на устройствени планове и определяне на 
критерии за вписване в застроена среда. (във 
Варна) 

2. 08.10.2022 г. 
(събота)  

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Дейности на архитектурната професия и роля в 
инвестиционния процес. 
Фаза 1. Набавяне на изходни данни. Разчитане 
на устройствени планове и определяне на 
критерии за вписване в застроена среда. (в 
София) 

3. 10.10.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 2. Предпроектно проучване. 

4.  17.10.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 3. Идеен проект. 

5. 24.10.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 4. Проект за разрешаване на 
строителството. Обем на проекта според 
категорията на сградите. 

6. 31.10.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 5. Работен проект. Работа със стандарти. – 
част 1 

7. 07.11.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 5. Работен проект. – част 2 

8. 14.11.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 6. Подготовка на възлагането. 
Фаза 7. Съдействие при възлагането. 

9. 21.11.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 8. Надзор и документиране на 
строителството – част 1. 

10. 28.11.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 8. Надзор и документиране на 
строителството – част 2. 

11. 05.12.2022 г. 
(понеделник) 

11:20 – 12:50 
13:30 – 15:00 

Фаза 9. Съдействие при гаранционното 
обслужване. Застраховане на професионалната 
отговорност на архитекта. 
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12. 12.12.2022 г. 
(понеделник) 

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит във Варна 

13. 13.12.2022 г. 
(вторник)  

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит във Варна 

14. 14.12.2022 г. 
(сряда)  

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит в София 

15. 15.12.2022 г. 
(четвъртък) 

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит в София 

16. 16.12.2022 г. 
(петък) 

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит в София 

17. 17.12.2022 г. 
(събота) 

8:30 – 12:30 
13:30 – 17:30 

Изпит в София 
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