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I. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 
ПРОЕКТИТЕ 

Общи положения 
1.1. Всички членове на журито, назначено със заповед на 

възложителя, оценяват проектите спрямо изискванията в техническото задание 
съобразно представените текстови и графични материали, използвайки настоящата 
методика. 

1.2. На оценка подлежат само проектите, които отговарят на 
изискванията на възложителя, посочени в конкурсната документация. 

1.3. Оценката на журито е комплексна и се формира въз основа на 
критерии за оценка за архитектурно-художествената стойност на решението и 
функционално-пространствената композиция, и оценка за прогнозната строителна 
стойност на обекта. 

1.4. Проектите се оценяват по следните критерии: 
 
К1  Изисквания към анализа на съществуващата ситуация и 

използването му като основа за формиране на проектното 
решение 
На оценяване подлежи анализирането на архитектурно- 
художествения образ и функционално-пространствената 
композиция на парковото пространство на НДК като интегрална 
част от проектантския процес и като основа за вземане на 
информирани решения за бъдещото развитие на разглежданото 
пространство. 
Максимално възможна оценка - 30 т.,  

а) участникът е анализирал цялостно архитектурно-художествения 
образ и функционално-пространствената композиция на 
парковото пространство на НДК като е представил направения 
анализ и го е използвал за формиране на проектно решение за 
Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести софийски 
пехотни полкове - 30 т.; 

б) участникът е анализирал частично архитектурно-художествения 
образ и/или функционално-пространствената композиция на 
парковото пространство на НДК и/или е представил частично 
направения анализ и/или не е използвал направения анализ за 
формиране на проектно решение за Мемориал на загиналите 
войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове - 10 т.; 

в) участникът е анализирал в минимална степен архитектурно-
художествения образ и/или функционално-пространствената 
композиция на парковото пространство на НДК и/или е 
представил формален анализ на съществуващата ситуация - 1 т. 

К2  Изисквания към архитектурно-художествения образ 
На оценяване подлежи постигането на естетически балансирано и 
емоционално въздействащо архитектурно-художествено решение за 
Мемориала, чрез оформяне на четима и оригинална идея за 
материализиране на историческата, културната и родовата памет за 
загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове 
със съвременни художествено-естетически средства и материали, 
съобразени с физическите аспекти на окръжаващата среда. 
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Максимално възможна оценка - 30 т., 
от които: 

а) представеното от участника архитектурно-художествено решение 
успява да изгради със съвременни художествено-естетически 
средства и подходящи материали естетически балансиран и 
емоционално въздействащ образ на военен паметник - 
недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на 
загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни 
полкове  - 30 т.; 

б) представеното от участника архитектурно-художествено решение 
изгражда с архаични художествено-естетически средства и/или 
неподходящи материали естетически балансиран и емоционално 
въздействащ образ на военен паметник - недвижимо материално 
свидетелство в памет и прослава на загиналите войници от Първи 
и Шести софийски пехотни полкове - 15 т.; 

в) представеното от участника архитектурно-художествено решение 
изгражда със съвременни художествено-естетически средства и 
подходящи материали естетически небалансиран и/или 
емоционално невъздействащ образ на военен паметник - 
недвижимо материално свидетелство в памет и прослава на 
загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни 
полкове - 10 т.; 

г) представеното от участника решение не успява да изгради образ 
на военен паметник - недвижимо материално свидетелство в 
памет и прослава на загиналите войници от Първи и Шести 
софийски пехотни полкове - 1 т. 

 
К3  Изисквания към функционално-пространствената 

композиция 
На оценяване подлежи постигането на пълноценно 
функционално-пространствено решение за Мемориала, чрез 
осигуряване на условия за отдаване на почит и възпоменание, и 
чрез безконфликтно свързване на решението с протичащите 
функционални процеси в окръжаващото пространство. 
Максимално възможна оценка - 30 т., 
от които: 

а) представеното от участника функционално-пространствено 
решение успява да осигури условия за отдаване на почит и 
възпоменание, като се свързва безконфликтно с протичащите 
функционални процеси в окръжаващото пространство - 30 т.; 

б) представеното от участника функционално-пространствено 
решение успява да осигури условия за отдаване на почит и 
възпоменание, но създава пречки за протичане на 
функционалните процеси в окръжаващото пространство - 10 т.; 

в) представеното от участника функционално-пространствено 
решение осигурява формално условия за отдаване на почит и 
възпоменание и създава пречки за протичане на функционалните 
процеси в окръжаващото пространство - 1 т. 

Забележка: За целите на настоящата методика използваните в този раздел 
определения се тълкуват, както следва: 
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-    „Формално описание/решение/анализ“ – описание/решение/анализ, 
които не са насочени конкретно към предмета на поръчката; има общ бланкетен 
характер. 

1.4.1. Всеки член на журито прави своята оценка по критерии К1, К2 и 
К3, като посочва броя точки по всеки критерий за всеки проект в оценителна таблица. 
Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната оценка на 
направените индивидуални оценки от членовете на журито. Оценката за постигнати 
архитектурно-художествени цели и изпълнени функционално-пространствени задачи - 
К, се формира, както следва: 

 
К = К1 + К2 + К3 
като максимално възможната оценка е   90 т. 

 
1.5. Оценката за прогнозната строителна стойност на обекта - ПС, се 

формира както следва: 
ПС = C min/C уч. x 10 
като максимално възможната оценка е  10 т. 
 

Забележка:  Резултатът от описаната формула се формира от следните 
стойности: 
C min  - най-ниската предложена стойност за изграждане на 
обекта от участник в конкурса; 
C уч.  - предложена стойност за изграждане на обекта от 
съответния участник в конкурса. 
 
ПС се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

 
1.6. Комплексната оценка - КО за всеки проект се формира както 

следва: 
 
КО = К + ПС, 
като максимално възможната оценка е  100 т. 
 

1.7. Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на 
първо място. По същия принцип в низходящ ред се класират и проектите на второ, 
трето и следващи места. 

1.8. Ако участникът не е представил прогнозна строителна стойност 
на обекта по т. 1.5., журито взема решение за отпадане на съответния проект от участие 
в класирането. 


