
ИДЕЕН ПРОЕКТ 
 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Тримерни визуализации 
 

Тип: Основен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

Най-важният за проектанта инструмент за доказване и представяне на заложените 

в проекта  характер, атмосфера, композиция, обеми, материали и цветове, осветление, 

контраст, баланс. Няма пряко отношение към изпълнението на проекта, а по-скоро има 

информативен и съгласувателен характер. 

Форматът служи за представяне на концепция във фаза идеен проект. 

Демонстрира решаване на функция, обемно-пространствена композиция, стил, емоция, 

общо внушение и възприемане, светлина, материали (финишни покрития), цветове, 

обзавеждане, аксесоари, декорация и синтез. 

 

Фиг. 29. Пример за Тримерна визуализация 
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3D разпределение 
 

Тип: Основен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

Рендерно изображение на целия обект в аксонометрия или перспектива от птичи 

поглед с приложени материали на финишните покрития, което не е в мащаб и няма 

оразмеряване.  

 

Цели доказване и представяне на обемно-пространствени характеристики на 

пространствата и чрез него да се добие обща представа за обекта и неговата 

функционалност. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 30. Пример за 3D разпределение 



Табло с избрани елементи на интериора 

 

Тип: Основен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

Представяне на концепцията за избор на елементи от интериора, с подробно 

изясняване на техните параметри и технически характеристики. Служат като база за 

разработване на спецификации в Технически проект и включват: 

- Елементи на обзавеждането - готови 

- Санитарни уреди, аксесоари 

- Електроуреди 

- Спецификация дограма, обков 

- Осветителни тела, ключове, контакти 

- Финишни покрития – карта на цветове и материали 

- Текстили, дамаски, пердета, завеси, щори, корнизи 

- Аксесоари, посуда, декорация 

 

 

 

Фиг. 31. Пример за Табло с избрани елементи на интериора 
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Табло с избрани материали в интериора, Mood board 

 

Тип: Основен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

Документът представлява карта с графично представяне на избраните материали 

и цветове, която дава информация за тяхното хармонично съчетаване. Начинът на 

представяне е свободен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 32. Пример за Mood board  

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Ръчни перспективни скици 

 

Тип: Допълнителен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

VIDEA не ограничава използването на определени изразни средства за изграждане 

и представяне на концепцията за изграждане на пространството. Възможно е 

представянето на идеята чрез различни методи като Ръчни перспективни скици, 

Аксонометрии, Акварели, Колажи 

 

 

 

Фиг. 33. Пример за Ръчни перспективни скици 
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Експлоадирана аксонометрия 

 

Тип: Допълнителен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

При положение, че основните елементи на проектната документация не са 

достатъчни, VIDEA дава свобода на проектантите в представянето на концепцията на 

проекта, чрез използването на алтернативни дигитални методи за презентация като: 

- Интерактивна презентация, slideshow 

- Анимиран GIF 

- 3D PDF 

- 3D видео 

- 360° рендер панорама 

- Виртуална реалност 

Необходимо е участниците да спазват условията на конкурса за анонимност и да 

използват популярни общоприети файлови формати. 

 

 

Фиг. 34. Пример за Експлоадирана аксонометрия 

 

 



Перспективен разрез 

 

Тип: Допълнителен елемент от проектната документация 

Фаза: Идеен проект 

Файлов формат: .jpg 

 

Перспективният разрез представлява комбинация между визуализация 

(аксонометрия или  перспектива) и разрез. Той дава обща представа за структурата и 

характера на специфични зони от обектите, които имат нужда от по-детайлно 

представяне. Не се работи в конкретен мащаб и липсва оразмеряване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 35. Пример за Перспективен разрез 
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