
Приложение № 6 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ 

1. Журито оценява идейните проекти спрямо изискванията в техническото задание съобразно 

представената графична и текстова документация 

 

2. Методиката на оценка отбелязва степента на изпълнение и тежестта на заложените критерии 

 

3. Оценката на журито се формира на база оценка за спазени технически изисквания и 

архитектурна стойност и въз основа на проектната стойност на строежа, който ще се осъществи 

въз основа на конкурсния проект. 

 

4. На оценка подлежат само идейните проекти, които отговарят на изискванията на 

Възложителя.  

 

5. Проектите се оценяват по посочените по – долу задължителни компоненти/подпоказатели 

 

Критерий 1 (К1) 

Функционални 

изисквания  

На оценяване по 

критерия подлежи 

представеното 

решение за 

функционалните 

възможности и 

технически решения 

по отношение 

поставените от 

възложителя цели и 

задачи. 

максимално 

възможна 

оценка – до 

25 т. 

Представеното от участника решение за 

функционалните възможности и технически 

решения отговаря напълно или в голяма степен на 

поставените от Възложителя цели и задачи за 

общественото предназначение на обекта, съгласно 

конкурсната програма. 

До 

25 т. 

Представеното от участника решение за 

функционалните възможности и технически 

решения отговаря отчасти на поставените от 

Възложителя цели и задачи за общественото 

предназначение на обекта, съгласно конкурсната 

програма. 

До 

15 т.  

Представеното от участника решение за 

функционалните възможности и технически 

решения в малка степен покрива поставените от 

Възложителя цели и задачи за общественото 

предназначение на обекта, съгласно конкурсната 

програма. 

До  

5 т. 

Критерий 2 (К2) 

Обемно-

пространствени и 

художествени 

решения  

При оценката  по 

критерия се включват 

естетическите 

качества, начина на 

изграждане и 

убедителност на 

максимално 

възможна 

оценка – до 

35 т. 

Представеното от участника обемно-пространствено 

решение отговаря напълно или в голяма степен на 

изискванията на Възложителя за естетическите 

качества, начин на изграждане и убедителност на 

архитектурния и дизайнерски образ, единство с 

околната среда. 

До 

35 т. 

Представеното от участника обемно-пространствено 

решение отговаря отчасти на изискванията на 

Възложителя за естетическите качества, начин на 

изграждане и убедителност на архитектурния и 

дизайнерски образ, единство с околната среда. 

До 

20 т. 



архитектурния и 

дизайнерски облик, 

единство с околната 

среда. 

Представеното от участника обемно-пространствено 

решение в малка степен покрива изискванията на 

Възложителя за естетическите качества, начин на 

изграждане и убедителност на архитектурния и 

дизайнерски образ, единство с околната среда. 

До  

5 т. 

Критерий 3 (К3) 

Качествени 

изисквания  

При оценката по 

критерия се включва 

иновативност на 

представените 

решения, качество и 

дълготрайност на 

вложените 

строителни 

материали, 

технологии на 

изпълнение, решение 

на конструктивната 

част, икономическа 

целесъобразност по 

отношение на 

проектното решение 

и експлоатационните 

разходи. 

 

максимално 

възможна 

оценка - до 

25 т. 

Представеното от участника проектно решение 

отговаря напълно или в голяма степен на 

изискванията на Възложителя за иновативност на 

представените решения, качество и дълготрайност 

на вложените строителни материали, технологии на 

изпълнение, решение на конструктивната част, 

икономическа целесъобразност по отношение на 

проектното решение и експлоатационните разходи.  

До  

25 т. 

Представеното от участника проектно решение 

отговаря отчасти на изискванията на Възложителя за 

иновативност на представените решения, качество и 

дълготрайност на вложените строителни материали, 

технологии на изпълнение, решение на 

конструктивната част, икономическа 

целесъобразност по отношение на проектното 

решение и експлоатационните разходи. 

До 

15 т.  

Представеното от участника проектно решение в 

малка степен покрива изискванията на Възложителя 

за иновативност на представените решения, качество 

и дълготрайност на вложените строителни 

материали, технологии на изпълнение, решение на 

конструктивната част, икономическа 

целесъобразност по отношение на проектното 

решение и експлоатационните разходи.  

До  

5 т. 

 

Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки критерий за всеки 

проект в оценителска таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения максимален брой 

точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната 

оценка на направените индивидуални оценки от членовете на журито.  

 

5.1. Оценката за спазени функционални изисквания и архитектурна стойност се формира като 

сума от общите оценки по критерии от 1 до 3, както следва:  

К = К 1 + К 2 + К 3, като максималната оценка е 85 т.   

 

5.2. Оценката за проектната строителна стойност на обекта – ПС - предложената  строителна 

стойност на обекта, въз основа на  разработения  от всеки един от участниците идеен проект за 

пешеходен надлез, се изчислява по следната формула:   

 

ПС= (Сmin х 15), като максималната оценка е 15 т., 

             С 

където:  

Сmin – минималната предложената стойност за строителство на пешеходен надлез от участник 

в процедурата   

С – предложената стойност за строителство от съответния участник   

 



ПС се изчислява до втория знак след десетичната запетая.    

 

5.3. Комплексната оценка (КО)  се изчислява по следната формула:   

 

КО = К  + ПС  

 

Максималната комплексна оценка е 100 т. 

 

5.4. Идейният проект, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. По 

същия принцип и по низходящ ред се класират и участниците на второ и трето  място.   

 


