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Проф. g-p арх. Георгu 
ГеоргuеВ е pьkoBogume/\ 
на genapmaмeнm 
„Apxumekmypa" В НоВ 
бЬ/\гарсku yнuBepcumem 
om gekeмBpu 2012 г. 
освен yнuBepcumemcku 
npenogaBameA mou 
е u ynpaBumeA на 
БЬ/\гарсkаmа >ku/\uщнa 
асоцuацuя - nьpBama 
нenpaBumeAcmBeнa 
органuзацuя В oбAacmma 
на >kuAuщama u 
>kuAuщнama noAumuka
сьс сnецuаАuзацuя В
koнcyAmupaнemo no
гpagcko u ЖU/\UЩНО 

paзBumue, ekcnepmuзa
no >ku/\uщнu фuнансu,
ynpaBAeнue u обновяване
на >kuAuщama, енергuuна
eфekmuBнocm u
gocmьnнocm на
>ku/\uщama, ynpaBAeнue
на coбcmBeнocmma u
гpagcka регенерацuя.
Зaмecmнuk-npegcegame/\
е u на рабоmнаmа груnа
om mемаmuчна обАасm
3. ,,Apxumekmypama u
kaчecmBomo на >kuBom
- ЖuАuщна noAumuka на
СьВеmа на apxumekmume
на EBpona" (АСЕ).

KakBo npegcma8A11Bam CAD/CAM 

coфmyepume u kakBa е ucmopu11ma 

uм у нас? 

това са gBa осноВнu muna coфmyepu, 

сВързанu с koмnlomъpнomo моgе

лuране u guзauн - aбpeBuamypu 

om computer-aided design (CAD) u 

computer aided manufacturing (САМ). 

За paбomama на apxumekmume u 

обученuеmо по apxumekmypa се 

uзnолзВаm основно nъpBuяm mun 

coфmyepu - npo2paмume за koмnlo

mъpнo nognoмo2нamo npoekmupa

нe. Те наВлuзаm В 2лобален мащаб 

В kрая на 80-me 2oguнu на мuналuя 

Bek, kamo Бъл2арuя беше еgна om 

cmpaнume, koumo рано се aganmu

paxa kъм moзu процес u още mo2aBa 

nрез mo2aBawнume koмnlompu "Пра

вец" се разВuВаха npo2paмu, сВьрза

нu с CAD npoekmupaнemo. 

Autocad е eguн om раннumе coфm

yepu, koumo се noяBuxa на пазара В 

kрая на 80-me гoguнu на мuналuя 

Bek. Tou uмawe npuлo>keнue В apxu

mekmypama u Bcuчko мuнаВаше през 

005 cpega. BnocлegcmBue обласmmа 

на apxumekmypнo npuлo>kuмume 

CAD coфmyepu се разВu бурно u за

почнаха ga се nояВяВаm Все nоВече 

cneцuaлuзupaнu nлаmформu kamo 

Archicad на унгарсkаmа kомnанuя 

,,Графuсофm", koяmo npemъpnя раз

лuчнu npugoбuBaнuя u В моменmа е 

часm om германсkаmа софтуерна 

група „Немечеk". 

НаВлuзанеmо на nogoбнu coфm

yepu В бъл2арсkаmа образоВаmелна 

cucmeмa по apxumekmypa cmapmu

pa В началото на ноВuя Bek. В НоВ 

бъл2арсku yнuBepcumem програма 

"Apxumekmypa" е съзgаgена npegu 

11 гoguнu u cmapmupaxмe uменно с 

Archicad, mъu kamo за разлukа om 

Autocad, koumo uма разлuчнu мogu

фukaцuu за uн>keнepнume cneцuaл

нocmu, moзu софтуер е съзgаgен 

сnецuално за apxumekmypнo npo

ekmupaнe. ОсВен moBa В него по ус

лоВuе са B2pageнu BIM Възмо>kносmu 

- moBa, koemo се npoekmupa, uзна

чално е mрuuзмерно.

BIM, разбuра се, е no-wupoka 

kонцеnцuя, В koяmo Влuзаm u Въз
мо>kносmu за noggъp>kaнe на uнфор-
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мацuя om началото на npoekma go 

негоВuя kpau u неuнаmа аkmуалu

зацuя по Всяkо Време. това ВkлlочВа 

рабоmнu npoekmu, cmpoumeлcmBo, 

чepme>ku слеg заВършВане на осноВ

нuя cmpoe>k u m.н. С леg moBa moзu 

обем om uнформацuя omuBa npu 

органuзацuяmа, koяmo уnраВляВа 

cгpagama, kamo mя също може ga 

оmразяВа nocлegBaщume nроменu, 

ремонmu u m.н. ВьВ Вьnроснuя масuВ. 

Тозu nogxog се uзnолзВа през целuя 

>kuзнен цukъл на c2pagama. Концеn

цuяmа BIM ВkлlочВа цялосmноmо

uзnолзВане на mpuuзмepнume мо

gелu, koemo я npaBu мно20 Важна за

apxumekmypama u npoekmupaнemo.

В kou acnekmu на 06yчumeAнu11 

nроцес се uзnoAзBam moзu mun 

coфmyepu u kak me nроменuха 06-

разоВанuеmо В сферата на apxu

mekmypama? 

това е kлlочоВ моменm. Пpoekmu

paнemo се разgеля на gBa nepuoga 

- go guгumaлнuя nepuog u слеg

moBa. Koмnlomъpнomo npoekmupa

нe goBege go реВолlоцuя u цяла нова

enoxa om Възмо>kносmu. Вече Bcuчko

може ga се nреВърне В реалносm.Аkо 

nо2леgнем Sagrada Famflia на Гaygu,

Bu>kgaмe egнu много сло>kнu формu,

на koumo mou е nocBemuл >kuBoma

cu. Bcuчko moBa обаче no не20Воmо

Време е бuло uзkлlочumелно слож

но ga се моgелuра. Пpoekm с makaBa

сло>kносm В goguгumaлнama ера се

npoekmupa с uзkлloчumeлнu усuлuя

u само хора kamo него могаm ga се

nocBemяm на nоgобно uзслеgВане

на формumе.

Прu налuчuеmо на koмnlompu u 

guгumaлнu uнcmpyмeнmu moBa се 

моgелuра през мameмamuчecku фор

мулu. Всяkа nоВърхносm, Всяkа kpuBa 

може ga се onuwe с мameмamuчecku 

моgел. По moзu начuн Възмо>kнос

mumе на apxumekmypнuя софmуер 

ga моgелuра сло>kнu noBъpxнocmu 

nроменu uзцяло npoekmaнmckama 

geuнocm u се ompaзu на apxumek

mypama. В момента можем ga Buguм 

apxumekmypнu npoekmu, koumo В ма

соВuя случаu няма kak ga се peaлu

зupam с mpaguцuoннume начuнu на 
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npoekmupaнe. Те, разбuра се, също 

съgържаха разрабоmВане на моgелu, 

koumo обаче бяха В натура u умален 

мащаб, koemo uмawe cBoume огранu

ченuя. В kраОна cмemka гранuцumе 

на Възможносmumе на apxumekmy

pama бяха буkВално npeмaxнamu 

чрез наВлuзанеmо на guгumaлнume 

uнcmpyмeнmu. 

Tyk mрябВа ga обърнем Внuма

нuе на фakma, че npoekmaнmume са 

nognoмoгнamu om Възможносmumе 

на софтуера ga моgелuра сложнu 

npocmpaнcmBa, но paзлukama В на

чuна на мuслене npu разлuчнumе 

хора ocmaBa. В moзu peg на мuслu u 

nо-слабuяm npoekmaнm, u no-goбpu

яm уВелuчаВаm Възможносmumе cu 

чрез coфmyepнume nлаmформu, но 

paзлukama cu ocmaBa - ugeume cu 

ocmaBam ugeu. 

KakBu nAamфopмu uэnoAэ8ame эа 

о&gченuе на Bawume cmggeнmu 8 

Aenapmaмeнma no apxumekmgpa 

наН&У? 

Archicad е базоВuяm софтуер, 

koOmo се uзучаВа за koмnlomъpнo 

npoekmupaнe. ТоО е осноВаmа. Слеg 

moBa nремuнаВаме kъм разлuчнu 

nомощнu nлаmформu, koumo uмam 

omнoweнue kъм Вuзуалuзацuяmа 

на npoekmume. TakuBa са наnрuмер 

30 StudioMax, V-Ray u Cinema40, В 

koumo се обрабоmВаm Вече cъзga

geнume 30 моgелu на apxumekmyp

нume npoekmu. Използваме u Adobe 

Photoshop, koOmo не е munuчнo apxu

mekmypeн софтуер, но с него обра

боmВаме nолученumе uзображенuя u 

apxumekmypнu Вuзуалuзацuu. 

Hue сме u eguнcmBeнuяm yнuBep

cumem, koOmo офuцuално е зakynuл 

учебна Версuя на V-Ray на българс

kаmа kомnанuя CHAOS GROUP. Тозu 

софтуер е сраВнumелно нов u npu

goбu популярност насkоро зapagu 

uнmepeca на kuнouнgycmpuяma kъм 

него. ТоО намuра серuозно място u 

В apxumekmypama, mъО kamo kakmo 

XoлuByg uзnолзВа програмата за uз

чuсленuя на cBoume npogykцuu, maka 

u големumе apxumekmypнu бlора 

paзчumam на него за Вuзуалuзацuя 

на cBoume npoekmu. 

Archicad служu за съзgаВане на 

apxumekmypнuя npoekm В nълнu

mе му uзмеренuя, слеg koemo ugBa 

peg на ocmaнaлume coфmyepu. Те 

не са насоченu moлkoBa kъм самuя 

npoekmaнm, mъО kamo moO cu uма 

нужнumе uнcmpyмeнmu u В осноВ

наmа платформа, а no-ckopo ugeяma 

е чрез mях npoekmъm ga се нanpaBu 

разбuраем за kлueнmume. ЗаmоВа u 

meзu nрограмu се учаm В no-гopнu

me нuВа на kypca по apxumekmypa. 

Панgемuяmа om COVID-19 наАожu 

6ърэu nроменu 8 начuнumе на npe

nogaBaнe. Kak се cnpaBu Bawuяm ge

napmaмeнm 8 maэu cumgaцuя, uмaii

ku npegBug mexнuчeckuя xapakmep 

на gucцunAuнume, u no kakъB начuн 

guzumaAнume nAamфopмu nogkpe

nuxa moэu nроцес? 

Apxumekmypama е npakmuчecka сnе

цuалносm, сВързана с paзpaбomkama 

Пpoekmaнmume са 
nognoмo2нamu om 
Вьзмо>kносmumе на 
софтуера ga мogeAupa 
cAo>kнu npocmpaнcmBa, 
но paзAukama В 
начuна на мuсАене 
npu разАuчнumе хора 
ocmaBa 

на npoekmu. Разбuра се, mрябВа ga се 

научат много неща u ga се nремuне 

оnреgелен леkцuонен kypc. С maзu 

nърВа часm - нampynBaнemo на uн

формацuя, за ga може cmygeнmъm 

ga npugoбue gосmаmъчно onum u ga 

започне ga npoekmupa - нещаmа са 

no-npuлoжuмu ga бъgаm усВояВанu 

guсmанцuонно. Има gосmаmъчно 

разрабоmенu nлаmформu за guс

mанцuонна работа u kонференm

на Връзkа, kakmo u gucmaнцuoннu 

nрограмu, koumo uмаха място В 

наwuя yнuBepcumem u npegu moBa. 

Taka че guалогъm със cmygeнmume 

по omнoweнue на meopemuчнama 

часm беше усmаноВен много бързо. 

Що се отнася go npoekmupaнe

mo, mам нещата са сВързанu със 

засuлена gВусmранна kомунukацuя, 

mъО kamo cmygeнmume рабоmяm по 

cBoume npoekmu, а npenogaBameлu

me uм gaBam постоянна обратна 

Връзkа. Tyk uзnолзВахме абсолlоmно 

BcяkakBu формu на kомунukацuя, но 

В maзu сфера огранuченuяmа се усе

щаха значumелно nо-сuлно. 

Пpakmuчeckume kypcoBe go голяма 

cmeneн uмam нужgа om koнcyлmaцuu 

на място. ПрuсьсmВеноmо обученuе 

е заgължumелно за mexнuчecku cne

цuaлнocmu kamo apxumekmypama. 

Дорu maзu гоguна Bъnpeku cumyaцu

яma В НоВ българсku yнuBepcumem 

бяха насроченu npucьcmBeнu заня

muя през loнu uменно nopagu maзu 

npuчuнa. Onmuмaлнuяm Bapuaнm за 

нас е kомбuнацuяmа межgу онлаОн 

обученuеmо u заВърwВащu koнcyл

maцuu по npakmuчeckama часm. 

Kou са  нaii-Ba жнume gemaiiAu, 

koumo mря68а ga uмam npegBug 

cmggeнmume npu o&gчeнuemo cu 

эа работа с CAD/CAM nAamфopмu? 

Om наша глеgна moчka нuе Вuнагu се 

сmремuм ga uзбuраме наО-gоброmо, 

gokoлkomo големumе софmуернu 

npouзBogumeлu Вuнагu разрабоm

Ваm обучumелнu Bepcuu, koumo uлu 

са безnлаmнu, uлu са на npueмлuBu 

ценu. Другu Важнu acnekmu npu uз

бора на nлаmформа е маkсuмалнаmа 

uнmyumuBнocm на uнmерфеОса u 

Възможно нaO-wupoka nоnуляр-



носm. Лoгukama на ИТ uнgycmpuя

ma е "Hau-goбpuяm Взuма Bcuчko". 

По moзu начuн на noBeчemo naзapu 

лugepume са много no-goбpu om 

koнkypeнmume cu u не ocmaBa много 

място за gВоуменuе. 

Относно cmygeнmume, kamo uз

kлlочuм унuВерсалноmо серuозно 

omнoweнue, В apxumekmypama е 

заgъл>kumелна cucmeмнocm u noc

meneннocm на усВояВанеmо на мa

mepuяma, mъu kamo uзучаВанеmо на 

koмnlomъpнuя софтуер на моменmu 

се nреВръща В gocagнa заgача. Тезu 

nлаmформu cлy>kam за Вuзуалuза

цuя, koemo означава, че uма огромно 

koлuчecmBo менlоmа u onepaцuu, 

koumo mрябВа ga се заnомняm. 

това не cmaBa наВеgнъ>k - ako няма 

сuсmемно усВояВане на cmъnkume, 

наВаkсВанеmо cmaBa много mpygнo. 

KakBu са нau·20Aeмume npeguэBu· 

kameAcmBa npeg 2pagckomo раэВu· 

mue kъм gнеwна gama u kak gu2u· 

maAнume mexнoA02uu noмa2am эа 

npeogoAЯBaнemo uм? 

Тъu kamo гоВорuм за npoekmupaнe 

на npocmpaнcmBa, koumo хората 

oбumaBam, ako уВелuчuм мащаба 

go moзu на голям граg uлu мегаnо

лuс, лесно ще Buguм koлko голямо 

BъзgeucmBue okaзBam guгumaл

нume mехнологuu за paзBumuemo 

uм u за начuна, no koumo mo може 

ga бъgе onmuмuзupaнo. ГpagoBeme 

са огромно съчеmанuе на чoBewku 

pecypcu u ukoнoмuka. Те са значuмu 

kонценmрацuu на разлuчнu ценнос

mu - gyxoBнu u маmерuалнu, а еgно 

om нau-Ba>kнume неща за mяхноmо 

paзBumue е енергuяmа. Onmuмuзa

цuяma на koлuчecmBomo енергuя, 

uзnолзВана за mяхноmо фунkцuонu

ране, е eguн om kлloчoBume Bъnpocu 

В gнеwнuя сВяm. 

Възмо>kносmumе на guгumaлнume 

mехнологuu В nocoka намаляване на 

uзnолзВанеmо на енергuя са огром

нu, ako me обхВанаm целumе гpagcku 

npocmpaнcmBa - умнu граgоВе, умнu 

енергuuнu мpe>ku u m.н. Досега се 

гоВореwе за енергuuно неуmралнu 

cгpagu, koumo самu npouзBe>kgam 

генерuранаmа om mях енергuя, а 

•• 
Намам:�Ванеmо 
на Времеmо за 
сьзgаВанеmо на 
Buз�aAuзaцuume 
е еgна nocoka. 
В kos:imo meзu 
coфm�epu могаm 
ga се paзBuBam 

Вече се разрабоmВаm koнцenцuu за 

целu noзumuBнo енергuuнu pauoнu, 

koumo npouзBe>kgam nоВече енер

гuя, omkoлkomo koнcyмupam. Bcuчko 

moBa няма kak ga се случu без масu

раноmо uзnолзВане на guгumaлнu

me mехнологuu no много разлuчнu 

начuнu. Всъщност moBa е еgна om 

наu-uнmензuВно paзBuBaщume се 

чacmu om apxumekmypama u гpa

goycmpoucmBomo, mъu kamo засяга 

Bъnpocu, сВързанu с kонсумацuяmа 

на огранuченu pecypcu, оmgелянеmо 

на Въглероgен gByokuc u m.н. Тезu 

npoцecu menъpBa ще бъgаm onmuмu

зupaнu с nомощmа на guгumaлнume 

mехнологuu u koмnlomъpнama науkа. 

KakBa е роАяmа на gu2umaAнama 

ВuэuаАuэацuя эа съВременноmо 

2pagcko unpa8Aeнue? 

Дuгumалнаmа Вuзуалuзацuя на 

oбekmume u npoцecume е Важна В 
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guалога на npoфecuoнaлucmume В 

обласmmа на гpagoycmpoucmBomo. 

Те mрябВа ga uмam kомунukацuя с 

oбumameлume на cгpagume u гpa

goBeme, а mя cmaBa много nо-лесна, 

koгamo noлзBameлume могаm лесно 

u бързо ga nолучаm npegcmaBa kakBo 

се ucka om mях, kakBo me могаm ga 

nogoбpяm В cBoemo noBegeнue. Ako 

eguн чоВеk cu mъpcu >kuлuщe u може 

ga Bugu Вuзуалuзuранu cгpagume, 

мe>kgy koumo uзбuра - ga Влезе Вuр

mуално В cгpagama, ga разглеgа, ga 

се запознае с ocoбeнocmume u uзuck

Baнuяma u - uзборъm ще бъgе много 

nо-mочен u uнформuран. По същuя 

начuн, koгamo nompeбяBaw енергuя 

В еgна сграgа, nogoбнu nлаmформu 

gaBam uнформацuя koлko точно 

cu uзхарчuл В paмkume на gеноно

щuе, а gopu u на час. Тезu coфmyepu 

Вече nозВоляВаm Вuзуалuзацuя

mа на Bcuчku Възмо>kнu npoцecu В 

eguн граg, koemo nokaзBa наглеgно 

kakBo mочно се случВа, а moBa nоз

ВоляВа лесното uм nоgобряВане. 

Наглеgноmо npegcmaBянe спомага 

за npugoбuBaнemo на nо-цялосmна 

npegcmaBa за Bcuчko случващо се 

оkоло нас В гpagckama cpega. 

Kak oчakBame ga се раэВuяm софm· 

uepume эа Вuэ11аАuэацu11 u koмnlo· 

mърно npoekmupaнe? 

Ckopocmma на обноВяВанеmо на 

meзu coфmyepu се засuлu В noc

лegнume гoguнu u me Вече uмam 

огромнu Възмо>kносmu. ТеnърВа 

обаче mрябВа ga се paбomu Върху 

uнmepakmuBнocmma на nлamфop

мume u Възмо>kносmumе за нама

ляване на Времето за съзgаВане на 

Buзyaлuзaцuume. ИзВесmно е, че за 

uзчuсленuяmа на eguн Bugeoфauл 

с Bucoka резолlоцuя u peaлucmuч

нocm са ну>kнu много pecypcu u 

отнема Време. Именно намаляВа

неmо на Времето за съзgаВанеmо 

на Buзyaлuзaцuume е еgна nocoka, 

В koяmo meзu coфmyepu могаm ga 

се paзBuBam. Taka че uма още kakBo 

ga очаkВаме. 
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