
Кулинарна школа  

в София 

бул. Цар Борис III №59 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

• HRC Culinary Academy е създадена през 2008  година и от тогава са 
завършили 10 поколения студенти;  

 

• До момента през обучението са преминали (завършили и настоящи) 
студенти близо 300 души от 27 държави по света (България, Гърция, 
Кипър, Румъния, Турция, Сърбия, Македония, Хърватска, Литва, 
Латвия, Узбекистан, Русия, Украйна, Холандия, Великобритания, 
САЩ, Канада, Израел, Южна Африка, Нигерия, Индия, Пакистан, 
Непал, Китай, Индонезия, Виетнам, Филипини); 

• Статистиката показва, че над 90% от завършилите работят като 
готвачи и не малка част стартират собствен, най-често 
ресторантьорски, бизнес или участват в семеен бизнес в 
ресторантьорството или хранителната индустрия. Повече 
от 50% от зъвършилите български студенти се реализират 
в чужбина. 

 



ПРОЕКТАНТА 
 

• Тал Проект е екип от архитекти и инженери, сформиран през 
2010 година. От тогава до сега сме изготвили над 150 проекта в 
идейна и техническа фаза, около 70% от който към момента са 
реализирани. 

• Дейността ни обхваща широкия спектър проекти: жилищни, 
обществени и промишлени сгради, градоустройство и 
интериор. Най-често работата ни започва с предпроектните 
проучвания на „белия лист“ и завършва с въвеждането в 
експлоатация на сградата. 

• Клиентите ни са както общински и държавни институции, така и 
търговски дружества и частни лица на територията на България 
и в чужбина.  

 



ПРОЕКТА 



• Сградата, която е обект на настоящия проект се състои от 
партерно и сутеренно ниво и е разположена непосредствено до 
бл. 139, ул. „Видлич“ №2, в района на бул. „Цар Борис III в 
София. Построена е в края на 90те години на ХХ век. 
Разположена е в имот с планоснимачен №1124, който е част от 
УПИ XI за ЖС, магазин, паркинг и подз. гараж, кв. 8, м. „Хиподрума“, р-н 
Красно село, Столична община. Изградена е непосредствено до 
осем етажна жилищна сграда – блок № 139, който се намира 
също в УПИ XI. Има пряк достъп от улица „Видлич“ – по 
северната фасада, но основния подход е от западната фасада, 
където е решено представителното пространство за прием на 
посетители, както и разположението на паркоместата. 



• Настоящия проект представлява вътрешна реорганизация на 
помещенията, така че да отговарят на изискванията на новата 
им функция. Не се предвиждат промени във външните габарити 
- хоризонтални и вертикални на сградата. Целта на 
преустройството е да обособи необходимите пространства за 
реализацията на кулинарната школа. Стремежът е да се запази 
в голяма степен съществуващата планировка на сградата, да се 
използват наличните пространства така, че да се обособи 

високо естетична и функционална сграда. В екстериорен план 
не се предвиждат сериозни строителни дейности. Ще се 
акцентира на санирането на сградата – фасадно 
топлоизолиране и подмяна на дограмата, с цел-
повишаване на енергийната й ефективност.  



• Функционирането на школата е съобразено със следните 
параметри: 

– Капацитет при пълна заетост на учебните класове: до 150 
души, от които около 120 студенти (3:1 мъже:жени), около 
12 души персонал – администрация и готварски инструктури 
(преподаватели) и около 18-20 външни посетители – 
непрофесионалисти; 

– Учебни занятия от 8.00ч. до 21.00ч. от понеделник до петък, 
разделени на две учебни смени: Iва: 8.00 – 14.00ч. и IIра: 
15.00 – 21.00ч.; 

– Продължителност на курса на обучение: 4 семестъра – 2 
календарни години. 



 



 

Входове и 

комуникационни пътища 



Кухни /шоколадова, топла 

и за сладкиши/ 

Складове и подготовки 

към кухните 



 
Офиси Библиотека 

Санитарни и обслужвящи 

помещения 



 
Готварско студио и 

Демо-ресторант 
Демо-театър 





Входове и 

комуникационни пътища 



Компютърна зала, 

винарска изба 

Пекарна, складове за 

продукти 



Технически помещения 
Съблекални за мъже и 

жени 



Помещения за бъдещо 

разширение 



готварско студио 



демо-театър 







Благодарим за 
вниманието! 

www.talproject.com 


