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1. Въведение 
Столична община, представлявана от Главния архитект на СО – арх. 
Петър Диков, съгласно заповед № РД-09-697/29.10.2012г. на Кмета на 
Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, организира и провежда 
конкурсната процедура по реда, определен с Наредбата на 
Министерски съвет (МС) за провеждане на конкурси в 
устройственото планиране и инвестиционното проектиране, обн. 
ДВ бр.26 от 07.04.2009г. 
 
2. Цел на конкурса 
Цел на настоящия конкурс е да се получат концептуални предложения 
за пространствено преосмисляне присъствието на паметника „1300 
години България”, в реконструираната среда на парковото пространство 
на НДК, чрез търсене на континуитет в развитието на основната му 
идея – пренасяне на културно – историческите ценности на нашето 
общество през вековете, респектирайки постигнатото и с адекватна на 
времето в което живеем, съвременна намеса. 
 
3. Предмет на конкурса 
Предмет на конкурса е изготвяне на художествена и пластична 
концепция и архитектурно - благоустройствено оформяне на 
пространството, в което е разположен в момента паметника „Хиляда и 
триста години България” и непосредствената му среда, разглеждани 
като част от цялостната обемно – пространствена структура на 
реконструирания, обновен парк пред НДК. Същевременно, сложността 
на ситуацията изисква аргументирана защита на тези предложения в по 
– широк обхват, тъй като обекта представлява акцент, възприеман от 
различни и по- отдалечени точки. Могат да се предлагат както идеи за 
обновяване, реконструкция или адаптация на съществуващата 
конструкция и скулптурни фигури, така и нови идеи за изцяло ново 
решение (градоустройствено, архитектурно, художествено, парково и 
пластично). 
 
4. Възложител на конкурса  
Възложител на конкурса е Столична община, представлявана от 
Главния архитект на Столична община арх. Петър Диков, съгласно 
заповед № РД-09-697/29.10.2012г. на Кмета на Столична община г-жа 
Йорданка Фандъкова 
 
5. Вид на конкурса  
5.1 Конкурсът, съгласно чл.5, т.1 от Наредбата за провеждане на 

конкурси в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране, е таен (анонимен) – провежда се при запазване 
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анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от 
журито. 

5.2 Конкурсът, съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Наредбата за провеждане на 
конкурси в устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране, е едноетапен. 

5.3 Конкурсът е открит, съгласно чл. 95 от Закона за обществените 
поръчки. 

 
6. Участници 
6.1 Съгласно Раздел ІІ т.7 и т.8, право на участие в конкурса имат 

всички български и чуждестранни физически и/или юридически 
лица или техни обединения с професионална регистрация в 
съответния компетентен орган на архитекти, художници и 
скулптори в държавата, от която идват. 

За участниците архитекти от България се изисква регистрация за пълна 
проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в 
България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е поне един 
от членовете му да има подобна професионална регистрация. 
 
7. Разходи, награди и възнаграждения 
7.1 Изготвяне и съгласуване на конкурсната програма, разходите за 

обявяване на конкурса, наградния фонд и възнаграждения на 
техническата комисия и журито и др. Се осигуряват изцяло от 
Възложителя – Столична община. 

7.2 Средствата за подготовка и провеждане на конкурса, се разпределят 
както следва: 

7.2.1 Награден фонд – 25 000 лв., от които: 
Първа премия – 12 000 лв 
Втора премия –   8 000 лв. 
Трета премия -    5 000 лв. 
 

Забележка: Първа награда в конкурса е с възлагане на цялостното 
проектиране на обекта. Ръководителя на колектива, определен за 
печеливш при журирането, сключва договор за изпълнение на пълен 
технически проект с Възложителя. 
 

8. Регистрация и получаване на конкурсната програма 
8.1 Регистрацията се извършва на адрес: гр. София, ул. „Сердика” №5, 

партер – Дирекция „Административно обслужване”, отдел 
„Деловодство и документално обслужване”, при г-жа Мария 
Владимирова и г-жа Михаела Георгиева, където може да се получи 
конкурсната програма. 
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8.2 Програмата на конкурса може да бъде намерена и свалена от 
официалния сайт на Направление „Архитектура и градоустройство” 
(www.sofia-agk.com). За програмата и участието в конкурса не се 
заплаща такса и регистрацията може да се извърши при 
предаването на проектите. 

 
9. Срокове 
- Обявяване на конкурса – 05.11.2013г. 
- Краен срок за регистрация, получаване на конкурсната програма и 

предаване на конкурсните проекти – до 18.00 часа на 20.12.2013г. на 
адрес: гр. София, ул. „Сердика” №5, партер – Дирекция 
„Административно обслужване”, отдел: „Деловодство и 
документално обслужване”. 

- Официално обявяване на печелившия проект и откриване на 
изложбата до 22.01.2014г. сряда  

- Обществено обсъждане на 24.01.2014г. петък 
 
 
 

10. Формат и начин на представянето 
10.1 Всички графични материали се предават върху до 4 (четири) броя 

пана с формат 96,7/96,7 на твърда основа. Таблата трябва да 
включват всички задължителни материали.  

Конкурсните проекти се обозначават с мото, представляващо 
шестцифрено число. При чертежите мотото е с височина 1,5 см. И с 
дължина 6 см. и се поставя в горния десен ъгъл на паното, на разстояние 
1,5 см. от страните. 
10.2 В отделен бял хартиен непрозрачен плик, се представят: документи 

с данни за участниците в конкурса, съгласно приложения към 
конкурсната програма образец №1. пликът се запечатва и върху 
него се изписва мотото с размерите и начина, описани в текста по-
горе. 
Проектните материали и плика с документите се опаковат в обща 
опаковка. 
Липсата на документ и/или проектен материал, наличие на 
информация, която да разкрива самоличността на участниците 
в конкурса или неспазване на изискванията, задължително 
изискуеми от Възложителя, ще се счита за основание за 
отстраняване на участника от конкурса. 
 

11. Предаване на конкурсните проекти 
11.1 Конкурсните проекти се приемат най - късно до 18,00 ч. на 

20.12.2013г. в сградата на Направление „Архитектура и 
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градоустройство” към Столична община, на административен адрес 
гр. София, ул. „Сердика” №5, партер – Дирекция 
„Административно обслужване”, отдел: „Деловодство и 
документално обслужване” - при  г-жа Мария Владимирова и г-жа 
Михаела Георгиева. 

11.2 Конкурсните проекти се предават лично; от упълномощено лице; 
по пощата с обратна разписка или чрез куриерски услуги на адреса, 
посочен в т. 11.1. 

11.3 При предаването на конкурсните проекти по пощата с обратна 
разписка или чрез куриерска служба важи датата на пощенското 
клеймо на изпращача. 

11.4 Проекти, изпратени по електронната поща, няма да бъдат 
допуснати до журиране. 

11.5 По чертежите и в текстовия материал към проектното предложение 
не може да има никаква информация, която да разкрива 
самоличността на участниците в конкурса. 

 
12. Авторски права 
Имената на участниците, които не са премирани, няма да се разкриват и 
обявяват. Обявяването им, както и представянето на проектите им в 
изложбата, след приключване на конкурса, може да стане само с 
тяхното писмено съгласие. 
Наградените проекти стават собственост на Столична община, която  
има право да ги ползва само за архивни нужди или публикации, но 
единствено във връзка с конкурса. При публикуването на премираните 
проекти или части от тях е задължително да бъдат споменати авторите 
им. 
 
13. Техническа комисия 
13.1 В срок до 30.11.2013г., Възложителят назначава със своя заповед 

техническа комисия и жури. 
Техническата комисия е в състав: 
Председател – представител на СБХ 
и членове: 
- Представители на НАГ – двама, единият от които задължително е 
юрист; 
- Представители на СБХ - двама; 
- Общински съветници - трима; 
- Технически секретар – представител на Възложителя, без право на 
глас. 
Със заповедта по т.13.1 се определят и резервни членове, които следва д 
отговарят на изискванията за редовните членове. 
Техническата комисия: 
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- Отваря външната опаковка на конкурсните проекти; 
- Закрива мотото с нов знак върху него и съставя работен списък с 

новите знаци и съответстващото мото. Списъкът се запечатва в 
непрозрачен плик с надпис „Списък с нови знаци” и се предоставя на 
Председателя на журито заедно с останалите материали; 

- Проверява дали проектите отговарят на Конкурсната програма като 
комплектуваност;  

- Нанася резултатите от проверката в индивидуален формуляр за всеки 
проект; 

- Прави отделен опис на проектите, които не са комплектувани или 
към които има добавени материали, които не се изискват от 
Конкурсната програма; 

- Изготвя доклад до журито, в който отбелязва съответствието на 
проектите с Конкурсната програма; 

 
 
14. Жури и оценяване 
За разглеждане и оценяване на конкурсните проекти, Възложителят със 
заповедта по т.13.1 определя жури в състав от общо 13 души: 
Председател: Председател на СБХ 
и членове: 
- Председател на СЕСИИ при Министерство на културата. 
- Представител на САБ 
- Представител на СБХ 
- Представител на Секция „Скулптура” при СБХ 
- Представител на Секция „Критика” при СБХ 
- Представител на КАБ 
- Представител на съюза на ландшафните архитекти 
- Директор на Дирекция „Зелена система” – СО 
- Общински съветници – четирима 
Към журито, без право на глас, се назначават юрист от отдел: „Правен” 
на НАГ и технически секретар. 
В заповедта по т.13.1 се определят и резервните членове, които следва 
да отговарят на компетентността на редовните членове. 
Членовете на техническата комисия и журито подписват декларации, че 
не са на лице обстоятелствата по чл. 8, ал.1, т.4 и чл.43, ал. 1 от 
Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране, съгласно приложените към Конкурсната 
програма образци №№3 и 4. 

Журито изработва критерии за оценка на конкурсните предложения, 
като определя тяхната тежест по точкова система. 

Журито може да изисква привличане на експерти за становища по 
специфични проблеми (без право на глас). 
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На журито не могат да се дават указания. 
Решенията на журито по всички професионални въпроси, както и 
оценките му са независими и окончателни. 

След приключване на журирането, за оповестяване на резултатите от 
конкурса се съставя заключителен протокол, който се подписва от 
всички членове на журито и е обществено достъпен. 

Работата на техническата комисия и на журито се провежда по реда, 
определен с Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото 
планиране и инвестиционното проектиране.  
 
15. Изложба 

В двудневен срок от датата на оповестяване на резултатите на 
конкурса, Възложителят организира изложба на конкурсните проекти. 
 По време на изложбата ще се проведе обществено обсъждане, в 
което задължително участват председателя на журито или неговият 
заместник, членовете на журито и представители на възложителя. За 
обсъждането ще бъдат поканени участниците в конкурса, членове на 
творческите съюзи, представители на медиите и граждани. 
 
16. Възлагане 

След приключване на конкурса, Възложителят сключва 
договор с авторите на първопремирания проект за изработване на 
пълна техническа документация, в съответствие с глава трета от 
Наредба №4 на МРРБ от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти, публ. В ДВ бр. 51 от 05.06.2001г. 
 Ръководителят на колектива, спечелил възлагането се 
задължава да включи в екипа си, като консултант, автора на 
паметника „1300 години България”, проф. Валентин Старчев. 
Ако носителят на първа награда е не български архитект, 
правоспособност за работа в България му се предоставя според 
правилата на Камарата на архитектите в България. 
 

17. Приложения към конкурсната програма  
Образец №1 – Административни сведения за участниците в конкурса 
Образец №2 – Декларация по чл.8, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредбата за 
провеждане на конкурси в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране 
Образец №3 – Декларация по чл.43, ал.1 от Наредбата за провеждане на 
конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране 
Образец №4 – Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от Закона за 
обществените поръчки 
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