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курс на обучение „Revit за Електро” 

За курса 
Курсът дава необходимите знания за изготвяне на проект на Електро инсталации в Revit, като започва от 

нулата и завършва с плотиране и изваждане на количества. Обучението показва всички стъпки, през 

които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на скари и 

инсталации. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В 

течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – електрически 

ключове/контакти, тагове и др. 

Програма 

1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания; 
2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка; 
3. Копиране и контролиране на нива, осветителни тела и други от архитектурата; 
4. Създаване на пространства (Spaces). 
5. Създаване на изгледи в план; 
6. Моделиране на консуматори и контакти; 
7. Поставяне на осветителни тела и ключове. 
8. Поставяне на табло и свързване в токови кръгове (circuits). 
9. Моделиране на кабелни скари и кабел-канали (Conduits). 
10. Настройки за Електро в Revit, настройки за кабелни скари, кабел-канали и кабели (Wires). 
11. Настройки и изготвяне на таблици за табла; 
12. Създаване на потребителска фамилия – контакт; 
13. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа – дименсии, текст, 2D детайли; 
14. Автоматично написване (tag-ване) на консуматори, скари, канали и кабели; 
15. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region); 
16. Създаване на аксонометрични изгледи; 
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17. Настройки на линии и щриховки; 
18. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View 

Templates), филтри (Filters); 
19. Shared и Project параметри. 
20. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа; 
21. Импорт на DWG подложка и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit; 
22. Създаване на таблици и извличане на количества. 

Цена за обучение 
Цената за обучение на един курсист е в зависимост от големината на групата: 

• при група от 6 човека е 550 лв. с включено ДДС; 

• при група от 7 човека е 520 лв. с включено ДДС; 

• при група от 8 човека е 480 лв. с включено ДДС. 

Работен темплейт 
На участниците се предоставя безплатно темплейт, който се използва в практиката за реални проекти. 

Време на провеждане 
Възможни дати за провеждане на курса са три последователни дни между 09 и 21 януари 2023г. Датата 

ще бъде уточнена след изясняване на броя желаещите такъв курс. 

Продължителност 
Продължителността на курса по Revit е 24 учебни часа. Ще се проведе в три дни съгласно графика: 

 

Видео запис 
Всеки курсист получава 6 месечен достъп до видео запис на сесиите на курса в сайта на учебния център – 

https://bimuni.com/  

Лектор 
инж.Живко Митев - сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции 

с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и 

други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от 

стотици проектанти. Притежава сертификати Autodesk Certified Instructor и Autodesk Certified Professional.  

Сертификат 
Всеки успешно завършил курса, получава сертификат по образец за Authorized Training Center от Autodesk 

по e-mail след онлайн анкета за оценка на проведения курс. 

начало край продължителност

лекция 1 9:00 10:30 1:30

почивка 10:30 10:45 0:15

лекция 2 10:45 12:15 1:30

обедна почивка 12:15 13:15 1:00

лекция 3 13:15 14:45 1:30

почивка 14:45 15:00 0:15

лекция 4 15:00 16:30 1:30

18:00

https://bimuni.com/
https://www.credly.com/badges/1e70cb95-a530-42ec-8860-10884330ac4f/
https://www.credly.com/badges/000c0aeb-5fe8-40b8-a325-d5b09d3288e7/public_url
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Място на провеждане 
В учебна зала на КИИП Варна. 

Компютри и софтуер 
Всеки курсист следва да носи свой компютър (лаптоп) с инсталиран Revit. За курса може да се инсталира 

демо (trial) версия на Revit, която работи с пълна функционалност 30 дни. 

За учебен център БИМ Уни 
Учебният център на BIM University е Autodesk Authorized Тraining Center. Нашата цел е използването на 

силата на BIM за всяка част от проекта – от идейната фаза, до работните чертежи. Така предлагаме изцяло 

нов подход при представяне на проектните си намерения. Надскачаме традиционните разбирания какво 

трябва да съдържа проекта с нововъведения, които биха били невъзможни без новите технологии. 

Имаме дългогодишен опит в архитектурата, конструкциите, управлението на проекти и познаваме на 

експертно ниво най-новите софтуерни продукти в AEC индустрията. 

УЧЕБНА ЗАЛА в гр.София 

 
На разположение е оборудвана учебна зала, с работно 
място за всеки един курсист. 

СЕРТИФИКАТ 

 
Сертификат за ATC. 

 

инж.Живко Митев 

0886702869 

БИМ Уни ООД 

https://bimuni.com/ 

 

https://bimuni.com/

