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CAD

Квалификация:

СОФТУЕР

         AutoCAD

         ArchiCAD
         Revit

         AutoCAD 3D
         Rhinoceros 3D
           Grasshopper
         SketchUP

         Artlantis 
         Lumion
         V-Ray

         Adobe Photoshop
         Adobe Illustrator

         MS Office
         Sony Vegas

ФАБРИКАЦИЯ

         3D Принтер
         Лазерна резачка
         ЦНЦ Фреза
    

Опит:
Stefan Dobrev Architecture & Design
Стаж - Юли 2015-Август 2015 

Образование:
Национална природо-математическа гимназия
профил: Математика и Информатика с англ. език

УАСГ
профил: Архитектура, завършен 3-ти курс

Контакти:
StefanVidenov@gmail.com
+359 889 755 338
София, жк. Стрелбище, бл 109, ап. 4

Мотивация:
  Здравейте! Казвам се Стефан и съм студент по архитектура. Винаги съм имал интерес 
към формообразуването и математическите закономерности в един обем. Любителски се 
занимавам с хардуер и софтуер и тяхното приложение в дизайна. 
  След натрупването на основни познание чрез обучението ми до трети курс и участието в 
редица конкурси и работилници искам да придобия реална представа за професията 
архитект. 

Пълна версия на портфолиото е достъпно на: 
https://goo.gl/bX7eFt 

Съдържание:

АКАДЕМИЧНИ ПРОЕКТИ:
       Tower Of Sofia                                                                       
       Кула с ресторант и наблюдателна площадка

       Антеа                                                                                                      
       Модерна къща с изглед към морето

       Зала 1                                                                                                         
       Спортна зала с цел максимален комфорт на обитаване



 Езерото Ариана е едно от емблематичните за 
София места. Строежът му започва малко след 
Освобождението и приключва през 1904г. От 
създаването си островът има изключително значение 
за жителите на града, намирайки се до пресечната 
точка на две главни пътни артерии и маркирайки 
централния вход на най-големият софийски парк.
   
 Имайки предвид главната градска ос, която се 
създава между Паметникът на Съветската армия, 
островът Ариана и Братската могила, островът 
започва да придобива по-обширно значение. 
Отговаряйки на значимостта на мястото проектът 
предлага изграждането на ресторант-сладкарница 
на две нива, започвайки на височина от 95м. и тераса 
за наблюдения на покрива.

 Целта на проектa е да обнови Силуета на 
София и да се превърна в привличаща туризма 
забележителност.

Tower of Sofia
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 Къщата се намира на 500м от Стария град на 
Созопол. Стръмният терен позволява изграждането на 
сутерен, в който са разположени обслужващи 
помещения.  Близостта до главна улица принуждава 
преместването на зоните за почивка във височина. 
Стъпаловидната форма на къщата е следствие на 
денивелацията на терена и на очертанията на имота.

 Домът е предназначена за възрастна двойка и 
семейство с две деца. На разположение са главна и 
второстепенна дневна, 4 спални, 3 бани, множество 
тераси, басейн, фитнес, двоен гараж и отделно 
парко-място. 

А Н Т Е А
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
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