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Специалност „Урба-
низъм“ в Архитектурния 
факултет на УАСГ е съз-
дадена в отговор на огро-
мния дефицит на кадри 
в областта на простран-
ственото стратегическо 
планиране, устройството 
на територията и регио-
налното и градското уп-
равление.  

Първите студенти са 
приети в специалност 
„Урбанизъм“ през 2002 
г., а  

първите бакалаври са 
се дипломирали през 
2006 г.  

В периода 2006 - 2015 
г. в образователно-ква-
лификационната степен 
(ОКС) бакалавър по ур-
банизъм са се дипломи-
рали общо девет випуска, 
а в ОКС магистър – осем. 
Завършилите са общо 
212 души, като 116 от тях 
след това успешно са за-
вършили и магистърска-
та програма по урбани-
зъм. Благодарение на до-
брите връзки между пре-
подавателите от катедра 
„Градоустройство“ и ди-
пломиралите се урбанис-
ти катедрата наблюдава 
тяхното професионално 
развитие и реализацията 
им в различните сектори. 
В частния сектор до мо-
мента са били ангажира-
ни около 70 души, в пуб-
личния – около 40, а в не-
правителствения – 2. Раз-
пределението на наети-
те в  публичния сектор 
след завършване на уни-
верситета към момента 
е както следва: държав-
на администрация – 1, 
МРРБ (вкл. УО на ОПРР) 
– 5, МЗХ – 1, МОСВ – 1, 
МФ – 1, МК – 1, АПИ – 
2, НИНКН – 1, АГКК – 1, 
ДНСК – 1, Областни ад-
министрации – 1, НАГ – 
9, ОП Софпроект - 2, об-
щински администрации 
в страната – 12, район-
ни администрации към 
Столичната община – 4, 

НЦТР – 8. Един колега 
работи като урбанист в 
публичния сектор в чуж-
бина. В УАСГ като препо-
даватели са работили и 
работят петима урбанис-
ти, а докторанти са били 
и в момента са 11 колеги, 
от които вече двама с ус-
пешно защитена научна 
и образователна степен 
„доктор“.  

За по-пълно проследя-
ване на възможностите за 
реализация на урбанис-
тите, както и за устано-
вяване на потребностите 
от такива кадри на тру-
довия пазар в България 
и в Европа катедра „Гра-
доустройство“ при АФ 
на УАСГ проведе анкет-
но проучване сред бив-
ши студенти, дипломи-
рали се в бакалавърската 
и магистърската програ-
ма по „Урбанизъм” в пе-
риода 2006 - 2014 г.  

В проучването, проведе-
но в рамките на изсле-
дователски проект „Оп-
тимизиране на капаци-
тета за пространствено 
планиране в България“  
се включиха 98 възпита-
ници на УАСГ, завърши-
ли една от двете или и 
двете степени – бакала-
вър и магистър. 

Сред урбанистите има 
представители във всич-
ки изброени категории 
месторабота и сектори. 
С най-голям дял са рабо-
тещите в проектантски 
фирми в частния сектор 
- 43.8%, следвани от об-
щинските служители - 
20.8%. Около една десета 
от анкетираните са дър-
жавни служители, а по-
вече от 8% са в сферата 
на висшето образование 
и изследванията. Двама 
от отговорилите са заети 
в неправителствения сек-
тор. Едва 7.3% са нерабо-
тещите.   

Широкият кръг от въз-
можности за реализация  
на дипломиралите се в 
специалност урбанизъм 
при УАСГ кадри се очер-
тава от отговорите на въ-
проса за приноса на ур-
банистите в проекти и 
задачи, разработвани от 
организацията/фирмата, 
в която работят. Отгово-
рилите на този въпрос са 
92-ма души, което пред-
ставлява 93.9% от всич-
ки анкетирани. Предвид 
възможността да се даде 
повече от един отговор, 

общо събраните отгово-
ри са 342, а всеки отго-
ворил урбанист е рабо-
тил средно в повече от 
3 вида професионални 
сфери. Най-голям е де-
лът на проектите, свър-
зани с подробното ус-
тройствено проектиране 
-  това са 12.9% от всички 
отбелязани проекти. По 
тях са работили 44 урба-
нисти, което представля-
ва 47.8% относителен дял 
от всички отговорили на 
въпроса. Следват проек-
ти, свързани с изработва-
не на общи устройствени 
планове и проекти, изис-
кващи използване на съ-
временни информацион-
ни и компютърни техно-
логии в устройственото 
планиране - 11.1%.  

Както се вижда от 
приложената таблица, 
във всички предложени 
в анкетата професионал-
ни сфери има представи-
тели на завършилите ур-
банизъм. Следва да се от-
бележи, че няма поле, в 
което да са работили по-
малко от 12 души, кое-
то представлява 13% от 
всички анкетирани. 

Разпределението на 
отговорите на тези въ-
проси показва, че дипло-
мираните в специалност 
„Урбанизъм“ имат  

широко поле на профе-
сионална изява  
като пред тях се разкри-
ват различни възмож-
ности за работа. Разноо-
бразието в настоящата и 

последната месторабота, 
адаптивността по отно-
шение на трудовата зае-
тост, големият брой про-
фесионални сфери, в ко-
ито урбанистите имат 
принос, показва убеди-
телно, че завършили-
те специалността „Урба-
низъм“ успешно се ин-
тегрират в националния 
пазар на труда. Дори оне-
зи  30 души от анкетира-
ните колеги, които нико-
га не са работили като ур-
банисти, споделят, че са  
имали принос в проек-
ти в описаните професи-
онални области. Тези ре-
зултати доказват, че, по-
кривайки едно по-широ-
ко поле на научни и прак-
тически области, учебна-
та програма по урбани-
зъм успешно работи и ге-
нерира устойчиви специ-
ализирани  и общовалид-
ни знания и умения.  

Оценката на реални-
те възможности за про-
фесионална реализация 
на урбанистите у нас към 
настоящия момент е по-
ложителна. На въпроса 
„Съществуват ли според 
вас реални възможности 
за професионална реали-
зация на урбанистите у 
нас в настоящия момент“ 
40% от анкетираните са 
отговорили с „да“, дру-
ги 27% са отговорили с 
„да“ и са посочили опре-
делени условия, а 8% оч-
акват положението да се 
промени в следващите 5 
години.  

На този въпрос в анке-

тата е предоставена въз-
можност респондентите 
да развият своите отго-
вори и по-голямата част 
от анкетираните са дали 
положителна оценка на 
възможността да се ре-
ализират професионал-
но като урбанисти, като 
са посочили няколко ос-
новни фактора, от които 
основно зависи успешна-
та реализация. Някои са 
поставили на първо мяс-
то личните качества и на-
гласи на урбаниста, кан-
дидат за работа или ра-
ботещ, като ключов фак-
тор за успех. Те акценти-
рат и върху предприема-
ческите умения и нагла-
си, както и върху прено-
симите умения, чрез кои-
то постигат успех и в дру-
ги сфери.  

Друга група колеги об-
ръщат внимание на  

значимостта на външни-
те фактори за професи-
ята урбанист  
като се фокусират вър-
ху необходимостта от ут-
върждаване на професи-
ята и изграждане на по-
ложителен имидж сред 
широката общественост. 
Други обвързват въз-
можността за реализация 
с наличието на публично 
финансиране, насочено 
към научни изследвания 
и анализи, регионално и 
пространствено  плани-
ране.   

Трета група колеги са 
на мнение, че реалните 
възможности за успеш-

на реализация у нас като 
урбанисти са малко. Из-
тъкват, че в основата на 
това обстоятелство сто-
ят  комплексни причини 
като непознаване на ши-
рокия спектър от компе-
тенции на урбанистите 
от работодателите, нали-
чие на нелоялна конку-
ренция от специалисти в 
несвързани с приложната 
сфера на урбанизма спе-
циалности, ниско ниво 
на заплащане, по-широ-
ки възможности за реа-
лизация в чужбина.  

За да се изследват  

нагласите и представи-
те на анкетираните  
по отношение на профе-
сията урбанист е вклю-
чен въпросът „Професи-
ята урбанист съответства 
ли на Вашите предвари-
телни представи за нея“. 
От всички анкетирани на 
този въпрос са отговори-
ли 85 урбанисти, като за 
около 82% от тях тя съот-
ветства: 18 души (21.2% 
от отговорилите) са ка-
тегорични, че професи-
ята напълно съответства 
на техните представи, а 
за 52 урбанисти (61.2%) 
представата им е отчасти 
оправдана. Малка част 
(8 колеги) не са могли да 
преценят, а само за 7 от 
респондентите предва-
рителните представи за 
професията урбанист не 
отговарят на установени-
те впоследствие характе-
ристики.   

От попълнилите анке-
тите 85 са отговорили на 
въпроса на какъв вид до-
говор работят и към мо-
мента на провеждане на 
изследването 66.3% от 
отговорилите работят на 
трудов договор, 13.3% на 
граждански, а 9.6% са са-
моосигуряващи се. Шес-
тима от тях са посочи-
ли, че притежават удос-
товерение за пълна про-
ектантска правоспособ-
ност, четирима - ограни-
чена, а по-голямата част, 
или 73 души, не прите-
жават проектантска пра-
воспособност.  

За заключение от ре-
зултатите на анкетата 
е цитирано мнение на 
един от респондентите: 
„Активно работя по спе-
циалността от 5 години и 
не спирам да осъзнавам 
колко подготвена съм 
заради моето образова-
ние точно в тази специ-
алност.“

Специалност „Урбанизъм“ в УАСГ:

Богати възможности за професионална 
реализация и развитие

Принос в проекти Отговори
Брой

Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - изготвяне на 
стратегии.

24

Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - разработване 
на управленски инструменти

15

Принос в проекти, свързани със стратегическо планиране - изработване 
на урбанистични стратегии и концепции

35

Принос в проекти, свързани с проектиране - разработване на устройстве-
ни схеми и ОУП

38

Принос в проекти, свързани с проектиране - разработване на ПУП и 
предпроектни проучвания

44

Принос в проекти, свързани с проектиране - обемно-пространствени про-
учвания и разработване на архитектурни проекти

27

Принос в проекти, свързани с проектиране - вещно- правна проблематика 12
Принос в проекти ,свързани с комуникация - работа в интердисциплинар-
ни екипи

33

Принос в проекти, свързани с комуникация - работа като медиатор 12
Принос в проекти, свързани с комуникация - работа в интеркултурна среда 13
Принос в проекти, свързани с комуникация - представяне и защита на ур-
банистични проекти

25

Принос в проекти, свързани с ползване на съвременни информационни и 
компютърни технологии в устройственото планиране

38

Принос в управление на проекти 26
Общо 342


