
 



 

КOНКУРС 

за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в 

градската среда ситуиран на главната пешеходна алея в 

центъра на Брацигово 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Целта на конкурса е да се създаде проект за иновативен и естетитически издържан   архитектурно-художествен елемент, 

който да допълва пространствената рамка на пешеходната алея в града, превръщайки се в своеобразен символ и нов знаков 

елемент, носейки послание свързано с темата на архитектурния форум „Каменния поток на времето"- смисълът на 

творческата следа, която провокира, стимулира, възражда и променя. Проектът следва да кореспондира с пространствената 

зона, като се вписва хармонично в околната среда  на алеята и сградите около нея. Освен с декоративно, проектната 

разработка може да има и функционално предназначение по преценка на авторите, спазвайки техническите изисквания и 

условия в заданието. 

Проектът класиран на първо място ще бъде реализиран и поставен на предвиденото място в главната пешеходна алея на 

града, като организаторите си запазват правото да не се присъжда награда, ако журито не стигне до окончателно единодушно 

решение. 

С участието си в настоящия конкурс участниците изрично се съгласяват, че Община Брацигово придобива прехвърлимите 

имуществени авторски права върху наградените проекти и може свободно да ги запази и използва при спазване на 

изискванията на закона, както, и че Община Брацигово има правото да премести, премахне или използва по друг начин 

реализираното в следствие на проекта без да информира автора. 

 



 

 

Неотчуждимите авторски права върху всяка част от проекта остават собственост на проектанта. При използване на проекта 

победител за изложби, публикуване в пресата, архив и други, авторът задължително се споменава. 

 

НАГРАДЕН ФОНД 

Наградният фонд е осигурен от КАБ РК София и официални фирми спонсори на Архитектурния форум „Брацигово- 

Каменният поток на времето“ 

• Първо място – парична награда в размер на 1 800лв., грамота и реализация 

• Второ място – парична награда в размер на 900лв., грамота 

• Трето място – парична награда в размер на 600лв., грамота 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Конкурсът ще се проведе и журира анонимно.  

В него могат да участват без ограничения всички български и чуждестранни граждани на възраст над 18 години. 

Организаторите не поставят условия за специфична професионална квалификация. Могат да участват самостоятелно или в 

екип архитекти, ландшафтни архитекти, инженери, урбанисти, скулптори, дизайнери, студенти и др. Не се допуска един 

участник да бъде включен в повече от един проект, независимо дали е самостоятелно или като част от екип. При откриване 

на дублиран участник, всички проекти, в които е включен ще бъдат дисквалифицирани. В конкурса не могат да участват 

лица, които са в трудови и служебни взаимоотношения с Община Брацигово или членовете на журито. 

Идеята има за цел да привлече за участие професионалисти и студенти, оставяйки трайна и стойностна следа в „Каменният 

поток на времето“. Задължително условие в конкурса е поне един от материалите за изграждане на обекта да бъде 

характерния за Брацигово местен камък  „Риолит“. Степента, в която материалът ще се използва  и вида на неговата 

обработка се решават по преценка на участниците. 

 

https://kab-so.com/RKNova/wp-content/uploads/2021/06/Риолитите-в-България.pdf


 

Всички получени проекти, отговарящи на поставените в конкурса изисквания ще участват в открита изложба по време на 

архитектурния форум в Брацигово от 9-ти до 11-ти септември 2021г., както и като гостуваща изложба в други градове. Също 

така те ще бъдат публикувани и онлайн на уеб сайта на КАБ РК София Област www.kab-so.com. 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОНКУРСНАТА ЗОНА 

Целта е избраната конкурсна разработка да бъде реализирана, допринасяйки за обогатяване на централната градска зона, 

оформяйки градоустройствена и естетическа рамка  на главната пешеходна зона, определена в ос  на симетрия от  НЧ „Васил 

Петлешков 1874 на ул.“Девети септември“. 

 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Дизайн на архитектурно-художествен монумент от градската среда, който да допълва пространствената рамка на 

пешеходната алея на града. Създаване на нов знаков елемент за града носещ послание свързано с темата „Каменния поток 

на времето“ и вписващ се хармонично в околната среда и сгради. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И МАТЕРИАЛИ 

Рамка на максимално допустими размери на конкурсната разработка на архитектурно- художествен елемент на градската 

среда в посочената зона е дължина/ширина/височина - 3/3/3 метра. По преценка на участниците, тези размери и пропорциите 

им  могат да бъдат по-малки. Допустимо е представяне на идея за група от няколко елемента, чиято обща рамка не бива да 

излиза от очертанията на зоната и посочените общи размери. 

Поне един от използваните строителни материали заложени в проекта да бъде традиционния за град Брацигово камък 

„Риолит“. За всички останали материали необходими за реализацията на предложената концепция участниците имат пълна 

творческа свобода в рамките на предварителната финансова бюджетна рамка за изпълнението в размер на 10 000лв. без 

ДДС. 

При реализацията да не се налага свързване на обекта с електро, водопроводна или канализационна мрежа. 

http://www.kab-so.com/


 

Да не се променя или нарушава съществуващата настилка на алеята. 

Възможно е решение, допълнено с растителни видове като част или около монумента в рамките на зададената 

пространствена рамка от 3 метра, за реализацията на концепцията. 

 

РАМКОВ БЮДЖЕТ              

Предвиденият до момента рамков бюджет за реализацията на монумента е в размер на до 10 000лв. без ДДС, които ще бъде 

осигурен от Камара на архитектите в България РК София Област и фирми спонсори. 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, ОФОРМЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ:  

1. ТАБЛО ФОРМАТ А1 с размери 59.4 на 84.1см. вертикално ориентирано, каширано на пенокартон и 

запечатано в непрозразна опаковка, представящо идеята на проекта 

2. ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ФОРМАТ А4 съдържащ обяснителна записка на проекта, както и диск 

съдържащ дигитално копие на таблото на проекта и обяснителната записка 

3. ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК ФОРМАТ А4 съдържащ всички попълнени бланки на документите за 

участие приложени и подписани в оригинал 

4. МАКЕТ - изработването на макет в подходящ мащаб представящ идеята е препоръчително, но не задължително 

условие за участниците 

  

 

 

 



 

 

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Всеки участник подава - Заявление за участие – по приложена бланка. Ако в проекта има повече от един участник, в 

заявлението се описват имената и данните на всички членове на екипа; Декларация за конфликт на интереси подписана 

в отделен екземпляр от всички членове на екипа 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСЕН ПРОЕКТ 

Проектът следва да бъде представен на табло с размер А1 каширано на пенокартон по предварително зададен от 

Организаторите рамков формат с подробни чертежи – ситуация, минимум четири изгледа, както и една или няколко 

визуализации представящи обемно пространственото решение. По таблото и по опаковката не бива да се изписват имена на 

участници или фирми. 

Придружено с това се предават още две отделни и запечатани  плика формат А4 - единият плик съдържа техническа 

обосновка на изпълнение , план за целесъобразност и икономическа обосновка, както и ориентировъчна финансова рамка 

за стойността на проекта, както и диск съдържащ таблото с проекта във формат jpg с резолюция 300dpi и обяснителната 

записка във формат pdf ; вторият плик съдържа подписана от всички участници декларация за участие в конкурса и 

публикуване на проектите, декларация за конфликт на интереси между участник и членове на журито. 

Изработването на макет представящ идеята е препоръчително, но не е задължително условие за участие в конкурса. 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА И ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

В придружаващата проекта обяснителна записка във формат А4 следва да бъде описана и представена концепцията на 

идеята в до 3 страници, както и приблизителна финансова рамка за реализацията на проекта включваща две основни пера -

количествена сметка за материали и ориентировъчна цена за труд при изпълнение. Тези показатели са единствено с 

информативен характер и тяхната стойност няма да бъде критерий при журирането, но липсата на такава информация ще 

бъде санкционирана с отнемане на точки от комисията на журито. 

Забележка: Имената на авторите или екипите,техни снимки, инициали или лога, както и какватои да е информация, по 

която биха могли да бъдат индивидуализирани, не трябва да присъстватвоа по материалите по конкурсния проект и 

финансовата обосновка. 



 

ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Предаване на проектите може да бъде направено само на 30, 31 август или 1 септември включително в зала 316 А в 

Университета по архитектура строителство и геодезия София, бул.Христо Смирненски 1, , корпус А, етаж. 3 от 10- 13ч. и 

от 14 - 18ч. Проекти предадени след 18ч. на 1-ви септември, няма да бъдат приемани и разглеждани. 

 

ПРОЦЕДУРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА АНОНИМНОСТ 

Настоящият конкурс е анонимен. Имената на участниците, подали конкурсните проекти, няма да бъдат известни на журито 

до крайното класиране. Организаторите на конкурса ще извършат предварителни действия по осигуряване на анонимността. 

След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти Организаторите ще отворят опаковките, като проверят 

наличните документи, както и за състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от проектите се установи, че са във 

вид, който позволява да се наруши анонимността им, Организаторите отстраняват индивидуализиращите данни, ако това е 

възможно. При невъзможност проектите да бъдат представени на журито  без индивидуализиращи данни, участникът ще 

бъде отстранен от конкурса. 

За всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се поставя върху всички изпратени документи. Проектите и 

обяснителната записка, с поставения номер се отделят от останалите документи, които се поставят в затворен непрозрачен 

плик, на който се поставя същия номер, който е отреден за проекта. 

Организаторите съставят списък на номерата и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът също се поставя в 

непрозрачен плик и се запечатва. На журито се предават конкурсните проекти, с поставен отделен номер и запечатания плик 

с номерата, съответстващи на участниците. В настоящия конкурс могат да бъдат отстранени от участие проекти единствено 

и само на основание нарушена анонимност или неспазване на посочения срок за предаване. Всички подадени проекти в срок 

ще бъдат представени на журито за оценка и ще бъдат разгледани и оценени. 

 

 

 

 



 

 

ГРАФИК 

• 18 юни 2021г. - официално обявяване на конкурса на сайта на КАБ РК СО kab-so.com 

• 1 юли 2021г. - публикуване на членовете на журито 

• 1 септември 2021г.- краен срок за предаване на проектите 

• 2-5 септември 2021г. - техническа комисия 

• 6-8 септември - журиране 

• 9 септември 2021г. - откриване на изложба с всички постъпили проекти 

• 10 септември 2021г. - обявяване на победител по време на гала вечер на форума "Брацигово - 

Каменният поток на времето" в НЧ „Васил Петлешков -1874“ гр.Брацигово 

 

ЖУРИ 

Официалните членовете на журито ще бъдат публикувани на 1 юли 2021г. 

Журито разглежда и оценява представените проекти въз основа на критериите, посочени в документацията за конкурса 

и класира проектите. На журито не могат да се дават указания във връзка с оценяване на проектите. Неговите решения 

относно оценките са независими и окончателни. За работата на журито ще бъдат изготвени протоколи, които ще бъдат 

публикувани след приключване на работата на журито. 

На 10.09.2021 резултатите от работата на журито и крайното класиране на подадените проекти ще бъдат обявени на 

официално публично представяне ,  на което ще бъдат поканени да присъстват гости, медии и заинтересовани страни. 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

Въпроси могат да се задават само писмено на имейл: office@kab-so.com 

За повече информация: www.kab-so.com 

mailto:office@kab-so.com

